ประมวลรัษฎากร
ลักษณะ 1
ขอความเบื้องตน
มาตรา 1 กฎหมายนี้ใหเรียกวา "ประมวลรัษฎากร"
มาตรา 2 ในประมวลรัษฎากรนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูหนาที่รักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย
"ผูวาราชการจังหวัด" หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครดวย
"อําเภอ" หมายความวา นายอําเภอ สมุหบัญชีอําเภอ หรือสมุหบัญชีเขต
"นายอําเภอ" หมายความรวมถึงหัวหนาเขต และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย
"ที่วาการอําเภอ" หมายความรวมถึงที่วาการเขต และที่วาการกิ่งอําเภอดวย
"องคการของรัฐบาล" หมายความวา องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของ
รัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปน
เจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย
"ประเทศไทย" หรือ "ราชอาณาจักร" หมายความรวมถึงเขตไหลทวีปที่เปนสิทธิของประเทศไทยตาม
หลักกฎหมายระหวางประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป และตามความตกลงกับตางประเทศดวย
มาตรา 3 บรรดารัษฎากรประเภทตางๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อการ
ตอไปนี้ก็ได คือ
(1) ลดอัตรา หรือยกเวนเพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณ กิจการ หรือสภาพของทองที่บางแหงหรือทั่วไป
(2) ยกเวนแกบุคคลหรือองคการระหวางประเทศตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการ
สหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
(3) ยกเวนแกรัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล องคการศาสนา หรือองคการกุศล
สาธารณะ
การลดหรือยกเวนตาม (1) (2) และ (3) นั้นจะตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงก็ได
มาตรา 3 ทวิ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูตองหาไมควรตองไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมี
อํานาจเปรียบเทียบโดยกําหนดคาปรับแตสถานเดียวในความผิดตอไปนี้ เวนแตความผิดตามมาตรา 13 คือ
(1) ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับหรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจําซึ่ง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจของอธิบดี ถาเกิดขึ้นในจังหวัดอื่น ใหเปน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัด
(2) ความผิดที่มีโทษปรับหรือโทษจําคุกเกินหกเดือน แตไมเกินหนึ่งปหรือทั้งปรับทั้งจําซึ่งโทษจําคุก
เกินหกเดือน แตไมเกินหนึ่งป ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยอธิบดี อธิบดีกรมการปกครอง
และอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

ถาผูตองหาใชคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวา
เปนอันคุมผูตองหามิใหถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิดนั้น
ถาผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเห็นวา ไมควรใชอํานาจเปรียบเทียบหรือเมื่อเปรียบเทียบแลว
ผูตองหาไมยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยอมแลวแตไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
กําหนดใหดําเนินการฟองรองตอไป และในกรณีนี้ หามมิใหดําเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายอื่นอีก
มาตรา 3 ตรี บุคคลใดจะตองเสียเงินเพิ่มภาษีอากรตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรนี้ และบุคคลนั้นยินยอม
และชําระเงินเพิ่มอากรตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหถือวาเปนอันคุมบุคคลนั้นมิใหตองรับผิด
เสียเงินเพิ่มภาษีอากร
มาตรา 3 จัตวา ในกรณีที่บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรกําหนดใหบุคคลไปเสียภาษีอากร ณ ที่วาการอําเภอ
รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหไปเสีย ณ สํานักงานแหงอื่นก็ได ในกรณีเชนวานี้ การเสียภาษี
อากรนั้นใหถือวาเปนการสมบูรณเมื่อไดรับใบเสร็จรับเงินซึ่งหัวหนาสํานักงานแหงนั้นไดลงลายมือชื่อรับเงินแลว
มาตรา 3 เบญจ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ใหอธิบดีมีอํานาจเขาไปหรือออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหเจาพนักงานสรรพากรเขาไปในสถานที่หรือยาพาหนะใดเพื่อทําการตรวจคน ยึดหรืออายัดบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับ หรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับภาษีอากรที่จะตองเสียไดทั่วราชอาณาจักร
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครใหผูวาราชการจังหวัดหรือสรรพากรเขตมีอํานาจเชนเดียวกับ
อธิบดีตามวรรคหนึ่ง สําหรับในเขตทองที่จังหวัดหรือเขตนั้น
การทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองทําในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือใน
ระหวางเวลาทําการของผูประกอบกิจการนั้น
มาตรา 3 ฉ บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐานตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับภาษีอากรที่จะตองเสีย
ถาทําเปนภาษาตางประเทศ เจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหบุคคลใดมีหนาที่รับผิดชอบ
จัดการแปลเปนภาษาไทยใหเสร็จภายในเวลาที่สมควรก็ได
มาตรา 3 สัตต เพื่อประโยชนแหงการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรการตรวจสอบและรับรองบัญชีจะ
กระทําไดก็แตโดยบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
บุคคลที่จะขอใบอนุญาตจากอธิบดีตามความในวรรคกอน ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
บุคคลใดไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว ถาฝาฝนระเบียบที่อธิบดีกําหนด อธิบดีอาจพิจารณาสั่งถอน
ใบอนุญาตเสียก็ได
บทบัญญัติแหงมาตรานี้จะใชบังคับในเขตจังหวัดใด ใหอธิบดีประกาศโดยอนุมัติรัฐมนตรี
การประกาศ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 3 อัฎฐ กําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจงรายการตางๆ ก็ดี กําหนดเวลาอุทธรณก็ดีหรือ
กําหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรนี้ก็ดี ถาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกําหนดเวลา

ดังกลาวมิไดอยูในประเทศไทย หรือมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได เมื่ออธิบดีพิจารณา
เห็นเปนการสมควรจะใหขยายหรือใหเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีก ตามความจําเปนแกกรณีก็ได
กําหนดเวลาตางๆ ที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรนี้เมื่อรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรจะขยายหรือเลื่อน
กําหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได
มาตรา 3 นว ผูใดรูอยูแลวไมอํานวยความสะดวกหรือขัดขวาง เจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่ ตามความใน
มาตรา 3 เบญจ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 3 ทศ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา 3 ฉ มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 3 เอกาทศ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีมีอํานาจกําหนดใหผูมี
หนาที่เสียภาษีอากร และผูมีหนาที่จายเงินไดมีและใชเลขประจําตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด ทั้งนี้ โดยอนุมัติรัฐมนตรี
การกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 3 ทวาทศ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 3 เอกทศ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองพันบาท
มาตรา 3 เตรส ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีใหอธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งใหผูจายเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 ซึ่งไมมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายตามลักษณะ 2 หักภาษี ณ ที่จายตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
อัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ในการนี้ใหนํามาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 59
มาตรา 60 และมาตรา 63 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 3 จตุทศ ในกรณีที่ตองหักภาษี ณ ที่จายตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร ใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่
จาย หักภาษี ณ ที่จายและนําสงกอน ไมวาการจายเงินนั้นจะเกิดขึ้นจากคําสั่งหรือคําบังคับของศาลหรือตาม
กฎหมายหรือเหตุอื่นใดก็ตาม
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจา
พนักงานประเมินและเจาพนักงานอื่นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากับออกกฎกระทรวง
(1) ใหใชหรือยกเลิกแสตมปโดยกําหนดใหนํามาแลกเปลี่ยนกับแสตมปที่ใชไดภายในเวลาและเงื่อนไข
ที่กําหนด แตตองใหเวลาไมนอยกวาหกสิบวัน
(2) กําหนดกิจการเพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรนี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 4 ทวิ คนตางดาวผูใดจะเดินทางออกจากประเทศไทยตองเสียภาษีอากรที่คางชําระ และหรือที่จะตองชําระ
แมจะยังไมถึงกําหนดชําระ หรือจัดหาประกันเงินภาษีอากร ใหเสร็จสิ้นตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรนี้
กอนออกเดินทาง

มาตรา 4 ตรี ใหคนตางดาวซึ่งจะเดินทางออกจากประเทศไทยยื่นคํารองตามแบบที่อธิบดีกําหนด เพื่อขอรับใบ
ผานภาษีอากรภายในกําหนดเวลาไมเกินสิบหาวันกอนออกเดินทาง ไมวามีภาษีอากรที่ตองชําระหรือไม
การยื่นคํารองตามความในวรรคกอน ถาผูยื่นคํารองมีภูมิลําเนาหรือพักอยูในเขตจังหวัดพระนครหรือ
จังหวัดธนบุรีใหยื่นตออธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ถามีภูมิลําเนาหรือพักอยูในเขตจังหวัดอื่นใหยื่นตอผูวา
ราชการจังหวัดนั้น หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
คนตางดาวผูใดไมยื่นคํารองขอรับใบผานภาษีอากรตามความในวรรคกอนหรือยื่นคํารองแลว แตยัง
ไมไดรับใบผานภาษีอากร เดินทางออกจากประเทศไทย หรือพยายามเดินทางออกจากประเทศไทย นอกจากจะมี
ความผิดตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรนี้ ใหคนตางดาวผูนั้นเสียเงินเพิ่มรอยละ20 ของเงินภาษีอากรที่
จะตองเสียทั้งสิ้นอีกดวย เงินเพิ่มตามมาตรานี้ใหถือเปนคาภาษีอากร
มาตรา 4 จัตวา บทบัญญัติมาตรา 4 ทวิ และมาตรา 4 ตรี ไมใชบังคับแกคนตางดาวผูเดินทางผานประเทศไทย
หรือเขามาและอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะรวมกันไมเกินเกาสิบวันในปภาษีใดโดยไมมี
เงินไดพึงประเมิน หรือคนตางดาวที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 4 เบญจ ใหผูรับคํารองตามมาตรา 4 ตรี ตรวจสอบวาผูยื่นคํารองมีภาษีอากรที่จะตองเสียตามมาตรา 4 ทวิ
หรือไม ถาไมมีก็ใหออกใบผานภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหแกผูยื่นคํารอง
ถาในการตรวจสอบตามความในวรรคกอนปรากฏวา ผูยื่นคํารองมีเงินภาษีอากรที่ตองเสียตามมาตรา 4
ทวิ และผูยื่นคํารองไดนําเงินภาษีอากรมาชําระครบถวนแลวก็ดี หรือไมอาจชําระไดทั้งหมดหรือไดชําระแต
บางสวนและผูยื่นคํารองไดจัดหาผูค้ําประกันหรือหลักประกันที่อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเห็นสมควรมาเปนประกันเงินคาภาษีอากรนั้นแลวก็ดี ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายออกใบผานภาษีอากรให
มาตรา 4 ฉ ในกรณีที่ผูรับคํารองตามมาตรา 4 ตรี พิจารณาเห็นวาผูยื่นคํารองมีเหตุผลสมควรจะตองเดินทางออก
จากประเทศไทยเปนการรีบดวนและชั่วคราว และผูยื่นคํารองมีหลักประกันหรือหลักทรัพยอยูในประเทศไทยพอ
คุมคาภาษีอากรที่คางหรือที่จะตองชําระ ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายออกใบผาน
ภาษีอากรให
มาตรา 4 สัตต ภายใตบังคับมาตรา 4 อัฎฐ ใบผานภาษีอากรใหมีอายุใชไดสิบหาวันนับแตวันออก ถามีการขอตอ
อายุใบผานภาษีอากรกอนสิ้นอายุ อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตออายุใหอีกสิบหาวัน
ก็ได
มาตรา 4 อัฎฐ คนตางดาวซึ่งมีความจําเปนตองเดินทางเขาออกประเทศไทยเปนปกติธุระเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพจะยื่นคํารองตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณีขอใหออก
ใบผานภาษีอากรใหใชเปนประจําก็ได ถาผูไดรับคํารองพิจารณาเห็นวาคนตางดาวผูนั้นมีความจําเปนดังที่รองขอ
และมีหลักประกันหรือหลักทรัพยอยูในประเทศไทยพอคุมคาภาษีอากรที่คางหรือที่จะตองชําระแลวจะออกใบ
ผานภาษีอากรใหตามแบบที่อธิบดีกําหนดก็ได ใบผานภาษีอากรเชนวานี้ใหมีกําหนดเวลาใชไดตามที่ระบุในใบ
ผานภาษีอากรนั้น แตตองไมเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันออก

มาตรา 4 นว คนตางดาวผูใดเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไมมีใบผานภาษีอากร ซึ่งตองมีตามความใน
ประมวลรัษฎากรนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
คนตางดาวผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
มาตรา 4 ทศ ใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายสั่งใหดอกเบี้ยแกผูไดรับคืนเงินภาษีอากรในอัตรารอยละ 1 ตอ
เดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ไดรับคืนโดยไมคิดทบตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง
ดอกเบี้ยที่ใหตามวรรคหนึ่ง มิใหเกินกวาจํานวนเงินภาษีอากรที่ไดรับคืนและใหจายจากเงินภาษีอากรที่
จัดเก็บไดตามประมวลรัษฎากรนี้
ลักษณะ 2
ภาษีอากรฝายสรรพากร
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา 5 ภาษีอากรซึ่งบัญญัติไวในลักษณะนี้ ใหอยูในอํานาจหนาที่และการควบคุมของกรมสรรพากร
มาตรา 6 ในกรณีทั้งปวง ซึ่งคณะบุคคลเปนผูมีหนาที่และคณะนั้นมิใชนิติบุคคลใหผูอํานวยการหรือผูจัดการ
คณะเปนผูรับผิดชอบ
มาตรา 7 บรรดารายการ รายงาน หรือเอกสารอื่นซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองทํายื่น
นั้น ใหกรรมการหรือผูเปนหุนสวนหรือผูจัดการเปนผูลงลายมือชื่อ
มาตรา 8 หมายเรียก หนังสือแจงใหเสียภาษีอากร หรือหนังสืออื่นซึ่งมีถึงบุคคลใดตามลักษณะนี้ ใหสงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหเจาพนักงานสรรพากรนําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือสํานักงานของ
บุคคลนั้นในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนา
หรือถิ่นที่อยูหรือสํานักงานของผูรับจะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบานหรือ
สํานักงานที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได
กรณีไมสามารถสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได หรือบุคคลนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร ใหใชวิธีปดหมาย
หนังสือแจงหรือหนังสืออื่น แลวแตกรณีในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่อยูหรือสํานักงานของบุคคลนั้นหรือบานที่บุคคล
นั้นมีชื่ออยูในทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือโฆษณาขอความยอใน
หนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได
เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาเปนอันไดรับแลว
มาตรา 9 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่นถาจําเปนตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อ
ปฏิบัติการตามลักษณะนี้ใหคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกระทรวงการคลังประกาศเปนคราวๆ

มาตรา 9 ทวิ เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น ถาจะตองตีราคาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเปนเงิน ใหถือ
ราคาหรือคาอันพึงมีในวันที่ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น
มาตรา 10 เจาพนักงานผูใดโดยหนาที่ราชการตามลักษณะนี้ ไดรูเรื่องกิจการของผูเสียภาษีอากร หรือของผูอื่นที่
เกี่ยวของ หามมิใหนําออกแจงแกผูใดหรือยังใหทราบกันไปโดยวิธีใด เวนแตจะมีอํานาจที่จะทําไดโดยชอบดวย
กฎหมาย
มาตรา 10 ทวิ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร อธิบดีมีอํานาจเปดเผยรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ชื่อผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ฐานภาษีมูลคาเพิ่มหรือจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ถูก
ประเมินเพิ่มเติมของผูประกอบการจดทะเบียนนั้น
(2) ชื่อผูเสียภาษีอากรและจํานวนภาษีอากรที่เสีย
(3) ชื่อผูสอบบัญชี และพฤติการณของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3
สัตต
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 11 เวนแตจะมีบทบัญญัติหรืออธิบดีจะสั่งเปนอยางอื่นใหนําเงินภาษีอากรไปเสีย ณ ที่วาอําเภอและการ
เสียภาษีอากรนั้นใหถือวาเปนการสมบูรณเมื่อไดรับใบเสร็จรับเงินซึ่งนายอําเภอไดลงลายมือชื่อรับเงินแลว
มาตรา 11 ทวิ ถาผูเสียภาษีอากรตองการขอใบเสร็จที่เจาพนักงานไดออกใหไปแลว ใหขอรับได ณ ที่วาการ
อําเภอ โดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละ 50 สตางค
มาตรา 12 ภาษีอากรซึ่งตองเสียหรือนําสงตามลักษณะนี้ เมื่อถึงกําหนดชําระแลว ถามิไดเสียหรือนําสงใหถือเปน
ภาษีอากรคาง
เพื่อใหไดรับชําระภาษีอากรกลาง ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผู
ตองรับผิดเสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีอากรไดทั่วราชอาณาจักร โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อํานาจ
ดังกลาวอธิบดีจะมอบใหรองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีอํานาจเชนเดียวกับ
อธิบดีตามวรรคสองภายในเขตทองที่จังหวัดหรืออําเภอนั้น แตสําหรับนายอําเภอนั้น จะใชอํานาจสั่งขาย
ทอดตลาดไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม
สวนวิธีการอายัดใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาว ใหหักคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึดและการขายทอดตลาด
และเงินภาษีอากรคาง ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน
ผูตองรับผิดเสียภาษีอากรตามวรรคสอง ใหหมายความรวมถึง ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
ในหางหุนสวนนิติบุคคลดวย
มาตรา 12 ทวิ เมื่อไดมีคําสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา 12 แลว หามผูใดทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไป
ใหแกบุคคลอื่นซึ่งทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกลาว

มาตรา 12 ตรี เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 12 ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 12 หรือสรรพากรจังหวัดมี
อํานาจ
(1) ออกหมายเรียกผูตองรับผิดชําระภาษีอากรคางและบุคคลใดๆที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะเปนประโยชน
แกการจัดเก็บภาษีอากรคางมาใหถอยคํา
(2) สั่งบุคคลดังกลาวใน (1) ใหนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจําเปนแกการจัดเก็บภาษีอากรคาง
มาตรวจสอบ
(3) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาพนักงานสรรพากรทําการตรวจคนหรือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นของบุคคลดังกลาวใน (1)
การดําเนินการตาม (1) หรือ (2) ตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันไดรับหมายเรียกหรือ
คําสั่ง การออกคําสั่งและทําการตาม (3) ตองเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 13 เจาพนักงานผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 10 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท หรือจําคุก
ไมเกิน 6 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
หมวด 1 ทวิ
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
มาตรา 13 ทวิ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ
อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีสรรพาสามิต ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงการคลังเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา 13 ตรี ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 13 ทวิ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
มาตรา 13 จัตวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 13 ตรี กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคลลมละลาย
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง อยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน

มาตรา 13 เบญจ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 13 ฉ ใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 13 สัตต คณะกรรมการตามมาตรา 13 ทวิ มีอํานาจ
(1) กําหนดขอบเขตในการใชอํานาจของเจาพนักงานประเมินและพนักงานเจาหนาที่
(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร
(3) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมสรรพากรขอความเห็น
(4) ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะแกรัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากร
การกําหนดตาม (1) และ (2) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหเจาพนักงานประเมินและพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตาม (3) ใหเปนที่สุดและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคํา
วินิจฉัยในภายหลัง คําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงนั้นมิใหมีผลใชบังคับยอนหลัง เวนในกรณีที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดมี
ผลเปนการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยก็ใหเจาพนักงานประเมินหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามคํา
พิพากษาในสวนที่เปนโทษยอนหลังไดเฉพาะบุคคลซึ่งเปนคูความในคดีนั้น
มาตรา 13 อัฎฐ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดที่ตองวินิจฉัยตามมาตรา 13 สัตต (3) จะ
เขารวมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได
หมวด 2
วิธีการเกี่ยวแกภาษีอากรประเมิน
มาตรา 14 ภาษีอากรประเมิน คือ ที่มีระบุไวในหมวดนั้นๆ วาเปนภาษีอากรประเมิน
มาตรา 15 เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในหมวดตางๆ แหงลักษณะนี้ ใหใชบทบัญญัติในหมวดนี้บังคับแก
การภาษีอากรประเมินทุกประเภท
มาตรา 16 เจาพนักงานประเมิน ความหมายวา บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
สวน 1
การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร
มาตรา 17 การยื่นรายการ ใหยื่นภายในเวลาที่กําหนดไวในหมวดวาดวยภาษีอากรตางๆ และตามแบบแสดง
รายการที่อธิบดีกําหนด

อธิบดีตองการรายงานประจําป หรือบัญชีงบดุล หรือบัญชีอื่นๆประกอบการแสดงรายการใด ก็ใหสั่ง
เรียกได กับใหอธิบดีมีอํานาจสั่งผูตองเสียภาษีอากรใหมีสมุดบัญชีพิเศษ และใหกรอกขอความที่ตองการลงใน
สมุดบัญชีนั้นได เพื่อสะดวกแกการคํานวณเงินภาษีอากรที่ตองเสียตามลักษณะนี้ เมื่ออธิบดีมีคําสั่งตามที่วามานี้ ผู
ยื่นรายการหรือผูตองเสียภาษีอากรตองปฏิบัติตาม
เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร
(1) ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งบุคคลเปนการทั่วไปใหมีบัญชีพิเศษ และใหกรอกขอความที่
ตองการลงในบัญชีนั้น คําสั่งเชนวานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหผูยื่นรายการหรือผูตองเสียภาษีอากรทําบัญชีงบดุลหรือบัญชีอื่นๆ แสดง
รายการหรือแจงขอความใดๆ และยื่นตอเจาพนักงานประเมินพรอมกับการยื่นรายการตามแบบแสดงรายการที่
อธิบดีกําหนด
มาตรา 18 รายการที่ยื่นเพื่อเสียภาษีอากรนั้น ใหอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินเปนผูประเมินตามที่กําหนดไวใน
หมวดภาษีอากรนั้นๆ และเมื่อไดประเมินแลวใหแจงจํานวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณี
นี้จะอุทธรณการประเมินก็ได
ในกรณีผูตองเสียภาษีอากรถึงแกความตายเสียกอนไดรับแจงจํานวนภาษีอากรที่ประเมิน ใหอําเภอหรือ
เจาพนักงานประเมินแจงจํานวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผูจัดการหรือไปยังทายาทหรือผูอื่นที่ครอบครองทรัพย
มรดกแลวแตกรณี
ถาเมื่อประเมินแลว ไมตองเรียกเก็บหรือเรียกคืนภาษีอากร การแจงจํานวนภาษีอากรเปนอันงดไมตอง
กระทํา แตอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินยังคงดําเนินการตามมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ได
การประเมินตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาตรา 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 18 ทวิ ในกรณีจําเปนเพื่อรักษาประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจที่จะ
ประเมินเรียกเก็บภาษีจากผูตองเสียภาษีกอนถึงกําหนดเวลายื่นรายการได เมื่อไดประเมินแลวใหแจงจํานวนภาษีที่
ตองเสียไปยังผูตองเสียภาษี และใหผูตองเสียภาษีชําระภาษีภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับแจงการประเมิน ในกรณี
นี้จะอุทธรณการประเมินก็ได
ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคกอน ใหถือเปนเครดิตของผูตองเสียภาษีในการคํานวณภาษี
ในการใชอํานาจตามความในมาตรานี้ เจาพนักงานประเมินจะสั่งใหยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ดวยก็ได
มาตรา 18 ตรี ภายใตบังคับมาตรา 18 ทวิ ในกรณีเจาพนักงานประเมินไดประเมินใหเสียภาษี บุคคลผูมีหนาที่เสีย
ภาษีจะตองชําระภาษีนั้นพรอมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวัน
ไดรับแจงการประเมิน
มาตรา 19 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น กรณีที่เจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูใดแสดง
รายการตามแบบที่ยื่นไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูยื่น
รายการนั้นมาไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผูยื่นรายการหรือพยานนั้นนําบัญชี เอกสารหรือหลักฐาน
อื่นอันควรแกเรื่องมาแสดงไดแตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย ทั้งนี้การออก

หมายเรียกดังกลาวจะตองกระทําภายในเวลาสองปนับแตวันที่ไดยื่นรายการไมวาการยื่นรายการนั้นจะไดกระทํา
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม ทั้งนี้ แลวแตวันใดจะ
เปนวันหลัง เวนแต กรณีปรากฏหลักฐานหรือเหตุอันควรสงสัยวา ผูยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือ
เปนกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติใหขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกลาวเกิน
กวาสองปก็ได แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดยื่นรายการ แตกรณีขยายเวลาเพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากร
ใหขยายไดไมเกินกําหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร
มาตรา 20 เมื่อไดจัดการตามมาตรา 19 และทราบขอความแลว เจาพนักงานประเมินมีอํานาจที่จะแกจํานวนเงินที่
ประเมิน หรือที่ยื่นรายการไวเดิมโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏ และแจงจํานวนเงินที่ตองชําระอีกไปยังผูตอง
เสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได
มาตรา 21 ถาผูตองเสียภาษีอากรไมปฏิบัติตามหมายหรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 19 หรือไม
ยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู
เห็นวาถูกตองและแจงจํานวนเงินซึ่งตองชําระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน
มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเทาของจํานวน
เงินภาษีที่ตองชําระอีก
มาตรา 23 ผูใดไมยื่นรายการ ใหอําเภอหรือเจาพนักงานประเมิน แลวแตกรณี มีอํานาจออกหมายเรียกตัวผูนั้นมา
ไตสวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งใหผูที่ไมยื่นรายการหรือพยานนั้นนําบัญชี หรือพยานหลักฐานอันควรแก
เรื่องมาแสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันสงหมาย
มาตรา 24 เมื่อไดจัดการตามมาตรา 23 และทราบขอความแลว อําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณีมี
อํานาจประเมินเงินภาษีอากร และแจงจํานวนภาษีอากรที่ตองชําระไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ
การประเมินก็ได
มาตรา 25 ถาผูไดรับหมาย หรือคําสั่งของอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแลวแตกรณี ไมปฏิบัติตามหมายหรือ
คําสั่งของอําเภอ หรือเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 23 หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถามโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร อําเภอหรือเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รูเห็นวาถูกตอง และแจงจํานวนภาษี
อากรไปยังผูตองเสียภาษีอากร ในกรณีนี้หามมิใหอุทธรณการประเมิน
มาตรา 26 เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในลักษณะนี้ในการประเมินตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผูตองเสีย
ภาษีอากรตองรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 2 เทาของจํานวนเงินภาษีอากรที่ตองชําระ
มาตรา 27 บุคคลใดไมเสียหรือนําสงภาษีภายในกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในหมวดตางๆ แหงลักษณะนี้
เกี่ยวกับภาษีอากรประเมินใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองเสียหรือ
นําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ
ในกรณีอธิบดีอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาชําระหรือนําสงภาษีและไดมีการชําระหรือนําสงภาษีภายใน
กําหนดที่ขยายไดนั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละ 0.75 ตอเดือนหรือเศษของเดือน

การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลาการยื่นรายการหรือนําสง
ภาษีจนถึงวันชําระหรือนําสงภาษี แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีที่ตองเสียหรือนําสง ไมวาภาษีที่ตอง
เสียหรือนําสงนั้นจะเกิดจากการประเมิน หรือคําสั่งของเจาพนักงาน หรือคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของ
ศาล
มาตรา 27 ทวิ เบี้ยปรับตามมาตรา 22 และมาตรา 26 และเงินเพิ่มตามมาตรา 27 ใหถือเปนเงินภาษี
เบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง อาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบ
ดังกลาวนี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 27 ตรี เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอื่น การขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว ณ ที่จาย และนําสง
แลวเปนจํานวนเงินเกินกวาที่ควรตองเสียภาษี หรือที่ไมมีหนาที่ตองเสีย ใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํารองขอคืนภายใน
สามปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกําหนด เวนแต
(1) ในกรณีผูมีสิทธิขอคืนไดยื่นรายการ เมื่อพนเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไดยื่นรายการภายในเวลาที่
รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไป ใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํารองขอคืนภายในสามปนับแตวันที่ไดยื่น
รายการ
(2) ในกรณีผูมีสิทธิขอคืนอุทธรณการประเมินตามหมวดนี้ หรือเปนคดีในศาล ใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํา
รองขอคืนภายในสามปนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณการประเมินเปนหนังสือหรือนับแตวันที่มีคํา
พิพากษาถึงที่สุดแลวแตกรณี
คํารองขอคืนตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และใหผูมีสิทธิขอคืนยื่นคํารองขอคืน ณ
ที่วาการอําเภอทองที่ที่ผูมีสิทธิขอคืนมีภูมิลําเนาหรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 27 จัตวา เพื่อประโยชนในการคืนภาษีอากรตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร เจาพนักงานประเมิน
อาจสงหนังสือแจงความแกผูมีสิทธิขอคืน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสาร หรือหลักฐานอัน
ควรแกเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร
สวน 2
การอุทธรณ
มาตรา 28 การอุทธรณนั้น ใหอุทธรณตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 29 ในการอุทธรณการประเมินภาษีอากรที่อําเภอมีหนาที่ประเมินใหอุทธรณไดตามเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1) ใหอุทธรณการประเมินของอําเภอตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันไดรับ
แจงการประเมิน
(2) เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามความในมาตรา 21 หรือมาตรา 25 ใหอุทธรณการประเมินของเจา
พนักงานประเมินตอผูวาราชการจังหวัดภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือรับแจง
การประเมินตามความในมาตรา 18 ทวิ มาตรา 20 หรือตามมาตรา 24

(3) เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามมาตรา 33 ใหอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณของขาหลวงประจําจังหวัด
ตอศาลภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
มาตรา 30 ในการอุทธรณการประเมินภาษีอากรที่อําเภอไมมีหนาที่ประเมินใหอุทธรณภายในกําหนดเวลา
สามสิบวันนับแตวันไดรับแจงการประเมิน โดยใหอุทธรณตามเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามมาตรา 21 หรือมาตรา 25
(ก) ถาเจาพนักงานประเมินผูทําการประเมินมีสํานักงานอยูในเขตจังหวัดพระนครหรือจังหวัด
ธนบุรี ใหอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซึ่งประกอบดวยอธิบดีหรือผูแทน ผูแทนกรมอัยการและ
ผูแทนกรมมหาดไทย
(ข) ถาเจาพนักงานประเมินผูทําการประเมินมีสํานักงานอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหอุทธรณตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซึ่งประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน สรรพากรเขตหรือผูแทน และ
อัยการจังหวัดหรือผูแทน
(2) เวนแตในกรณีหามอุทธรณตามมาตรา 33 ใหอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณตอศาลภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
มาตรา 31 การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีอากร ถาไมเสียภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดใหถือ
เปนภาษีอากรคางตามมาตรา 12 เวนแตกรณีที่ผูอุทธรณไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคํา
พิพากษาได ก็ใหมีหนาที่ชําระภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบคําพิพากษา
ถึงที่สุด แลวแตกรณี
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณใหเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้น ผูอุทธรณจะตองชําระภายในกําหนดเวลา
เชนเดียวกับวรรคกอน
มาตรา 32 เพื่อการวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 29 หรือมาตรา 30 เจาพนักงานประเมิน ผูวาราชการจังหวัดหรือ
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ แลวแตกรณีมีอํานาจออกหมายเรียกผูอุทธรณมาไตสวนออก
หมายเรียกพยานกับสั่งใหผูอุทธรณหรือพยานนั้นนําสมุดบัญชี หรือพยานหลักฐานอยางอื่นอันควรแกเรื่องมา
แสดงได แตตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันสงหมาย
มาตรา 33 ผูอุทธรณคนใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งตามมาตรา 32 หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรผูนั้นหมดสิทธิ์ที่จะอุทธรณคําวินิจฉัยอุทธรณตอไป
มาตรา 34 คําวินิจฉัยอุทธรณของผูมีหนาที่พิจารณาอุทธรณตามมาตรา 29 หรือมาตรา 30 ใหทําเปนหนังสือและ
ใหสงไปยังผูอุทธรณ
สวน 3
บทกําหนดโทษ
มาตรา 35 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 50 ทวิ หรือมาตรา 51 เวนแตจะแสดงไดวามีเหตุสุดวิสัย ผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

มาตรา 35 ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา 12 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท
ในกรณีผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติ
บุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา 36 ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือ
สรรพากรจังหวัด เจาพนักงานประเมิน ผูวาราชการจังหวัดหรือกรรมการที่ออกตามมาตรา 12 ตรี มาตรา 19
มาตรา 23 หรือมาตรา 32 หรือไมยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 37 ผูใด
(1) โดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจ แจงขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จหรือตอบคําถามดวยถอยคําอันเปน
เท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ
(2) โดยความเท็จ โดยฉอโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทํานองเดียวกันหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 37 ทวิ ผูใดเจตนาละเลย ไมยื่นรายการที่ตองยื่นตามลักษณะนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีอากร ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาทหรือจําคุกไมเกินหกเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา
หมวด 3
ภาษีเงินได
สวน 1
ขอความทั่วไป
มาตรา 38 ภาษีเงินไดนี้อยูในประเภทภาษีอากรประเมิน และใหเจาพนักงานประเมินเปนผูประเมินเกี่ยวกับภาษี
ในหมวดนี้
มาตรา 39 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
"เงินไดพึงประเมิน" หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้เงินไดที่กลาวนี้ให
หมายความรวมตลอดถึงทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดรับ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน เงินคาภาษีอากรที่
ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตางๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ดวย
"บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน" หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ตั้งแตสองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเกินกวากึ่งจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนในนิติบุคคลหนึ่ง
เปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนเกินกวากึ่งจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(2) ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลคาเกินกวารอย
ละหาสิบของทุนทั้งหมดถือหุนหรือเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุน
ทั้งหมด
(3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบของทุน
ทั้งหมด หรือ
(4) บุคคลเกินกวากึ่งจํานวนกรรมการหรือผูเปนหุนสวนซึ่งมีอํานาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่ง
เปนกรรมการหรือเปนผูเปนหุนสวนซึ่งมีอํานาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
"ปภาษี" หมายความวา ปประดิทิน
"บริษัทจดทะเบียน" หมายความวา บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
"บริษัทจัดการกิจการลงทุน" หมายความวา บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการจัดการ
ลงทุนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน
"กองทุนรวม" หมายความวา คณะบุคคลซึ่งเขารวมในกองทุนซึ่งจัดตั้งและดําเนินการโดยบริษัทจัดการ
กิจการลงทุนตามโครงการในการประกอบกิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอัน
กระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน
"บริษัทเงินทุน" หมายความวา บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน
"บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล" หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และใหหมายความรวมถึง
(1) กิจการซึ่งดําเนินการเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศองคการของรัฐบาล
ตางประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
(2) กิจการรวมคา ซึ่งไดแกกิจการที่ดําเนินการรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรระหวางบริษัท
กับบริษัท บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล หรือระหวางบริษัท
และ/ หรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญหรือนิติบุคคล
อื่น
(3) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 47 (7) (ข)
(4) นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
"ขาย" หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยไมวาดวยวิธีใด และไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมแตไมรวมถึง
(1) ขาย แลกเปลี่ยน ให หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอังสังหาริมทรัพยใหแก
สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิใชบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และราคาหรือมูลคา
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(2) การโอนโดยทางมรดก ใหแกทายาท ซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย
"ราคาขาย" หมายความรวมถึง ราคาที่เจาพนักงานประเมินกําหนดตามมาตรา 49 ทวิ

"สิทธิครอบครอง" หมายความถึง สิทธิครอบครองในการถือครองอสังหาริมทรัพย
สวน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา
มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออก
แทนใหสําหรับเงินไดประเภทตางๆ ดังกลาวไมวาในทอดใด
(1) เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานที่นายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่นายจาง
ชําระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจาง
แรงงาน
(2) เงินไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทําหรือจากการรับทํางานใหไมวาจะเปนคาธรรมเนียม คา
นายหนา คาสวนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทํา เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส เงินคาเชาบาน เงินที่คํานวณไดจากมูลคา
ของการไดอยูบานที่ผูจายเงินไดใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินที่ผูจายเงินไดจายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่
ตองชําระ และเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนใดๆบรรดาที่ไดเนื่องจากหนาที่หรือตําแหนงงานที่ทําหรือจากการรับ
ทํางานใหนั้นไมวาหนาที่หรือตําแหนงงานหรืองานที่รับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือชั่วคราว
(3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินปหรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายปอันไดมา
จากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรือคําพิพากษาของศาล
(4) เงินไดที่เปน
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะ
มีหลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอนกับ
ราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก
และจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํากวาราคาไถถอน รวมทั้งเงินไดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ย
ผลประโยชนหรือคาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการใหกูยืมหรือจากสิทธิเรียกรองในหนี้ทุกชนิดไมวาจะมี
หลักประกันหรือไมก็ตาม
(ข) เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไรหรือประโยชนอื่นใดที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลหรือกองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงิน
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตอง
ถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม เฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตาม
กฎหมายดังกลาว
เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินไดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะเปนผูมีเงินได และความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดาไดมีอยูตลอดปภาษีใหถือวาเงินไดของบุตร
ดังกลาวเปนเงินไดของบิดา แตถาความเปนสามีภริยาของบิดาและมารดามิไดมีอยูตลอดปภาษีใหถือวาเงินไดของ
บุตรดังกลาวเปนเงินไดของบิดาหรือของมารดาผูใชอํานาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใชอํานาจ
ปกครองรวมกัน
ความในวรรคสองใหใชบังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งเปนผูมีเงินไดดวยโดยอนุโลม
(ค) เงินโบนัสที่จายแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล

(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนที่จายไมเกินกวากําไรและเงินที่
กันไวรวมกัน
(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ไดมาหรือเงินที่กันไว
รวมกัน
(ฉ) ผลประโยชนที่ไดจากการที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน หรือรับชวงกัน
หรือเลิกกันซึ่งตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน
(ช) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือโอนการเปนหุนสวน ซึ่งตีราคา
เปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน
(5) เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดเนื่องจาก
(ก) การใหเชาทรัพยสิน
(ข) การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสิน
(ค) การผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน ซึ่งผูขายไดรับคืนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้นโดยไมตองคืนเงิน
หรือประโยชนที่ไดรับไวแลว
ในกรณี (ก) ถาเจาพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อวาผูมีเงินไดแสดงเงินไดต่ําไปไมถูกตองตามความ
เปนจริง เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินเงินไดนั้นตามจํานวนเงินที่ทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดตามปกติ
และใหถือวาจํานวนเงินที่ประเมินนี้เปนเงินไดพึงประเมินของผูมีเงินได ในกรณีนี้จะอุทธรณการประเมินก็ได
ทั้งนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี (ข) และ (ค) ใหถือวาเงินหรือประโยชนที่ไดรับไวแลวแตวันทําสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้น
เปนเงินไดพึงประเมินของปที่มีการผิดสัญญานั้น
(6) เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี
ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่นซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดชนิดไว
(7) เงินไดจากการรับเหมาที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสําคัญนอกจากเครื่องมือ
(8) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุ
ไวใน (1) ถึง (7) แลว
เงินคาภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ถาผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทใด ไมวาทอดใด
หรือในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของปภาษีเดียวกันกับเงินไดที่ออกแทนใหนั้น
มาตรา 40 ทวิ ผูใดสงสินคาออกไปตางประเทศใหแก หรือตามคําสั่งของสํานักงานใหญ สาขา ตัวการ ตัวแทน
นายจางหรือลูกจางใหถือวาการที่ไดสงสินคาไปนั้นเปนการขายในประเทศไทยดวย และใหถือราคาสินคาตาม
ราคาตลาดในวันที่สงไปเปนเงินไดพึงประเมินในปที่สงไปนั้น
ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่สินคานั้น
(1) เปนของที่สงไปเปนตัวอยางหรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ
(2) เปนของผานแดน
(3) เปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักร แลวสงกลับออกไปใหผูสงเขามาภายในหนึ่งปนับแตวันที่สินคา
นั้นเขามาในราชอาณาจักร
(4) เปนของที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร แลวสงกลับคืนเขามาใหผูสงในราชอาณาจักรภายในหนึ่งป
นับแตวันที่สงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร

มาตรา 41 ผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ในปภาษีที่ลวงมาแลวเนื่องจากหนาที่งานหรือกิจการที่ทําใน
ประเทศไทย หรือเนื่องจากกิจการของนายจางในประเทศไทยหรือเนื่องจากทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย ตองเสีย
ภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ ไมวาเงินไดนั้นจะจายในหรือนอกประเทศ
ผูอยูในประเทศไทย มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ในปภาษีที่ลวงมาแลวเนื่องจากหนาที่งานหรือ
กิจการที่ทําในตางประเทศ หรือเนื่องจากทรัพยสินที่อยูในตางประเทศตองเสียภาษีเงินไดตามบทบัญญัติในสวนนี้
เมื่อนําเงินไดพึงประเมินนั้นเขามาในประเทศไทย
ผูใดอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะรวมเวลาทั้งหมดถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันในป
ภาษีใด ใหถือวาผูนั้นเปนผูอยูในประเทศไทย
มาตรา 41 ทวิ ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน ใหถือวา
ผูโอนเปนผูมีเงินไดและตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้
มาตรา 42 เงินไดพึงประเมินประเภทตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ซึ่งลูกจาง หรือผูรับหนาที่หรือตําแหนงงาน หรือผูรับทํางานใหไดจายไปโดย
สุจริตตามความจําเปนเฉพาะในการที่จะตองปฏิบัติการตามหนาที่ของตนและไดจายไปทั้งหมดในการนั้น
(2) คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยอัตราคา
พาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(3) เงินคาเดินทางซึ่งนายจางจายใหลูกจาง เฉพาะสวนที่ลูกจางไดจายทั้งหมด โดยจําเปนเพื่อการ
เดินทางจากตางถิ่นในการเขารับงานเปนครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจางไดสิ้นสุดลงแลว แต
ขอยกเวนนี้มิใหรวมถึงเงินคาเดินทางที่ลูกจางไดรับในการกลับถิ่นเดิมและในการเขารับงานของนายจางเดิม
ภายในสามรอยหกสิบวัน นับแตวันที่การจางครั้งกอนไดสิ้นสุดลง
(4) ในกรณีที่นายจางและลูกจางไดทําสัญญากันโดยสุจริตกอนใชพระราชบัญญัติภาษีเงินได
พุทธศักราช 2475 มีขอกําหนดวา นายจางจะชําระเงินบําเหน็จ เงินคาธรรมเนียม เงินคานายหนา หรือเงินโบนัส
ใหแกลูกจางเปนจํานวนเดียวเมื่อการงานที่จางไดสิ้นสุดลงแลว แมเงินเต็มจํานวนนั้นจะไดชําระภายหลังที่ใช
บทบัญญัติในสวนนี้ก็ดี เงินบําเหน็จ เงินคาธรรมเนียม เงินคานายหนา หรือเงินโบนัสสวนที่เปนคาจางแรงงานอัน
ไดทําในเวลากอนใชพระราชบัญญัติภาษีเงินได พุทธศักราช 2475 นั้น ไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
(5) เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนง และเงินคาเชาบานหรือบานที่ใหอยูโดยไมตองเสียคาเชา สําหรับ
ขาราชการสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ
(6) เงินไดจากการขาย หรือสวนลดจากการซื้ออากรแสตมปหรือแสตมปไปรษณียากรของรัฐบาล
(7) เบี้ยประชุมกรรมาธิการหรือกรรมการ หรือคาสอน คาสอบ ที่ทางราชการหรือสถานศึกษาของทาง
ราชการจายให
(8) ดอกเบี้ยดังตอไปนี้
(ก) ดอกเบี้ยสลากออมสิน หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผื่อ
เรียก
(ข) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยที่ไดรับจากสหกรณ

(ค) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย
เฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยดังกลาวในจํานวนรวมกันทั้งสิ้นไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดปภาษีนั้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(9) การขายสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก หรือสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมุงในทางการคาหรือหา
กําไรแตไมรวมถึงเรือกําปน เรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป
หรือแพ
(10) เงินไดที่ไดรับจากการอุปการะโดยหนาที่ธรรมจรรยา เงินไดที่ไดรับจากการรับมรดก หรือจากการ
ใหโดยเสนหาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแหงขนบธรรมเนียมประเพณี
(11) รางวัลเพื่อการศึกษาหรือคนควาในวิทยาการ รางวัลสลากกินแบงหรือสลากออมสินของรัฐบาล
รางวัลที่ทางราชการจายใหในการประกวดหรือแขงขัน ซึ่งผูรับมิไดมีอาชีพในการประกวดหรือแขงขัน หรือ
สินบนรางวัลที่ทางราชการจายใหเพื่อประโยชนในการปราบปรามกระทําความผิด
(12) บํานาญพิเศษ บําเหน็จพิเศษ บํานาญตกทอด หรือบําเหน็จตกทอด
(13) คาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด เงินที่ไดจากการประกันภัยหรือการฌาปนกิจสงเคราะห
(14) เงินสวนแบงของกําไรจากหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ซึ่งตองเสียภาษีตาม
บทบัญญัติในสวนนี้ แตไมรวมถึงเงินสวนแบงของกําไรจากกองทุนรวม
(15) เงินไดของชาวนาที่ไดจากการขายขาวอันเกิดจากกสิกรรมที่ตนและหรือครอบครัวไดทําเอง
(16) เงินไดที่ไดรับจากกองมรดก ซึ่งตองเสียภาษีตามความในมาตรา 57 ทวิ
(17) เงินไดตามที่จะไดกําหนดยกเวนโดยกฎกระทรวง
(18) รางวัลสลากบํารุงกาชาดไทย เงินไดจากการขาย หรือสวนลดจากการซื้อสลากบํารุงกาชาดไทย
(19) ดอกเบี้ยที่ไดรับตามมาตรา 4 ทศ
(20) ยกเลิกโดย พ.ร.บ. (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2525 มาตรา 5
(21) ประโยชนที่ไดจากการจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ซึ่ง
บริษัทเงินทุนเปนผูออก และผูรับมิใชเปนผูทรงคนแรก
(22) เงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดทรัพยแหงประเทศไทย
(23) เงินไดจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวม
(24) เงินไดของกองทุนรวม
(25) เงินประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนไดรับจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคม
มาตรา 42 ทวิ เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (1) และ (2) ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ
40 แตรวมกันตองไมเกิน 60,000 บาท
ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินไดตามวรรคหนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหตาง
ฝายตางหักคาใชจายไดตามเกณฑในวรรคหนึ่ง
มาตรา 42 ตรี เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (3) เฉพาะที่เปนคาแหงลิขสิทธิ์ยอมใหหักคาใชจายเปนการเหมา
ไดรอยละ 40 แตตองไมเกิน 60,000 บาท

มาตรา 43 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (5) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 44 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (6) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 45 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (7) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 46 เงินไดพึงประเมินตามความในมาตรา 40 (8) ยอมใหหักคาใชจายไดตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 47 เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แลว เพื่อเปนการบรรเทา
ภาระภาษี ใหหักลดหยอนไดอีกดังตอไปนี้
(1) ลดหยอนใหสําหรับ
(ก) ผูมีเงินได 30,000 บาท
(ข) สามีหรือภริยาของผูมีเงินได 30,000 บาท
(ค) บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินได รวมทั้งบุตรชอบดวยกฎหมายของ
สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย
1. ที่เกิดกอนหรือใน พ.ศ. 2522 หรือที่ไดรับเปนบุตรบุญธรรมกอน พ.ศ. 2522 คนละ 15,000
บาท
2 . ที่เกิดหลัง พ.ศ. 2522 หรือที่ไดรับเปนบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 2522 คนละ 15,000
บาท แตรวมกันตองไมเกินสามคน
ในกรณีผูมีเงินไดมีบุตรทั้งตาม (1) และ (2) การหักลดหยอนสําหรับบุตร ใหนําบุตรตาม (1) ทั้งหมดมา
หักกอน แลวจึงนําบุตรตาม (2) มาหัก เวนแตในกรณีผูมีเงินไดมีบุตรตาม (1) ที่มีชีวิตอยูรวมเปนจํานวนตั้งแตสาม
คนขึ้นไป จะนําบุตรตาม (2) มาหักไมได แตถาบุตรตาม (1) มีจํานวนไมถึงสามคน ใหนําบุตรตาม (2) มาหักได
โดยเมื่อรวมกับบัตรตาม (1) แลวตองไมเกินสามคน
การนับจํานวนบุตรใหนับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยูตามลําดับอายุสูงสุดของบุตรโดยใหนับรวมทั้งบุตรที่ไม
อยูในเกณฑไดรับการหักลดหยอนดวย
การหักลดหยอนสําหรับบุตร ใหหักไดเฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไมเกินยี่สิบหาป และยังศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา หรือซึ่งเปนผูเยาวหรือศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถอันอยูในความอุปการะเลี้ยงดู แตมิใหหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาวที่มีเงินไดพึงประเมินในป
ภาษีที่ลวงมาแลวตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินไดพึงประเมินนั้นไมเขาลักษณะตามมาตรา 42
การหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาว ใหหักไดตลอดปภาษี ไมวากรณีที่จะหักไดนั้นจะมีอยูตลอดปภาษี
หรือไม และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นใหหักลดหยอนในฐานะบุตรบุญธรรมไดแตฐานะเดียว

(ง) เบี้ยประกันภัยที่ผูมีเงินไดจายไปในปภาษีสําหรับการประกันชีวิตของผูมีเงินไดตามจํานวน
ที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่กรมธรรมประกันชีวิตมีกําหนดเวลาตั้งแตสิบปขึ้นไป และ
การประกันชีวิตนั้นไดเอาประกันไวกับผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดมีการประกันชีวิตและความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหัก
ลดหยอนไดดวยสําหรับเบี้ยประกันที่จายสําหรับการประกันชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑในวรรคหนึ่ง
(จ) ยกเลิกโดย พ.ร.ก. (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 มาตรา 8 ตั้งแตปภาษี 2535 เปนตนไป
(ฉ) บุตรของผูเงินไดซึ่งมิสิทธิหักลดหยอนตามเงื่อนไขใน (ค) และยังคงศึกษาอยูใน
สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนราษฎรตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎร ใหหักลดหยอนเพื่อการศึกษาไดอีกคนละ 2,000 บาท
(ช) เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา 65 ตรี (2) ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง และความ
เปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนไดดวยสําหรับเงินสะสมของสามีหรือภริยาที่จายเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพนั้นตามเกณฑในวรรคหนึ่ง
(ซ) ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ผูมีเงินไดจายใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต
สหกรณหรือนายจางสําหรับการกูยืมเงินเพื่อซื้อ เชาซื้อ หรือสรางอาคารอยูอาศัยโดยจํานองอาคารที่ซื้อหรือสราง
เปนประกันการกูยืมนั้น ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาคารดังกลาวใหหมายความรวมถึงอาคารพรอม
ที่ดินดวย
(ฌ) เงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคมตามจํานวนที่จายจริง
ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ซึ่งเปนผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตาม
วรรคหนึ่ง และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนไดดวย สําหรับเงินสมทบของสามีหรือ
ภริยาที่จายเขากองทุนประกันสังคมดังกลาวตามเกณฑในวรรคหนึ่ง
(2) ในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี การหักลดหยอน
ตาม (1) (ก) และ (ข) ใหหักลดหยอนรวมกันได 60,000 บาท แตถาความเปนสามีภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษีใหตาง
ฝายตางหักลดหยอนไดตาม (1) (ก) และสําหรับการหักลดหยอนตาม (ค) (ฉ) และ (ซ) ใหตางฝายตางหักไดกึ่ง
หนึ่งตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละกรณี
(3) ในกรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (1) (ข) (ค) และ (ฉ) ใหหักได
เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยูในประเทศไทย
(4) ในกรณีผูมีเงินไดถึงแกความตายในระหวางปภาษี ใหหักลดหยอนไดเสมือนผูตายมีชีวิตอยูตลอดป
ภาษีที่ผูนั้นถึงแกความตาย
(5) ในกรณีผูมีเงินไดเปนกองมรดก ใหหักลดหยอนได 30,000 บาท
(6) ในกรณีผูมีเงินไดเปนหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหหักลดหยอนไดตาม (1)
(ก) สําหรับผูเปนหุนสวนหรือบุคคลในคณะบุคคลแตละคนที่อยูในประเทศไทย แตรวมกันตองไมเกิน 60,000
บาท

(7) เมื่อไดหักลดหยอนตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แลว เหลือเทาใด ใหหักลดหยอนไดอีกสําหรับ
เงินบริจาคดังตอไปนี้ โดยใหหักไดเทาจํานวนที่บริจาค แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินที่เหลือนั้น
(ก) เงินที่บริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ
(ข) เงินที่บริจาคเปนสาธารณประโยชนแกองคการ หรือสถานสาธารณกุศล หรือแก
สถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นอกจากที่กลาวใน (ก) ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 47 ทวิ ใหผูมีเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ข) ซึ่งไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยไดรับเครดิตในการคํานวณภาษีสามในเจ็ดสวนของเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกําไรที่ไดรับ
เครดิตภาษีที่คํานวณไดตามความในวรรคหนึ่งใหนํามารวมคํานวณเปนเงินไดพึงประเมินเพื่อเสียภาษี
เงินไดตามเกณฑในมาตรา 48 เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใด ใหนําเครดิตภาษีที่คํานวณไดดังกลาวหักออกจากภาษีที่
ตองเสีย ถายังขาดหรือเหลือเทาใดใหผูมีเงินไดเสียภาษีสําหรับจํานวนที่ขาดหรือมีสิทธิไดรับเงินจํานวนที่เหลือ
นั้นคืน
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแกผูมีเงินไดที่ไมมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย และมิได
เปนผูอยูในประเทศไทย
มาตรา 48 เงินไดพึงประเมินตองเสียภาษีเงินไดดังตอไปนี้
(1) เงินไดพึงประเมินเมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 47 หรือมาตรา 57 เบญจ แลว เหลือเทาใด
เปนเงินไดสุทธิ ตองเสียภาษีในอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราบัญชีเงินไดทายหมวดนี้
(2) สําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินตั้งแต 60,000 บาทขึ้นไป การคํานวณภาษีตาม (1) ใหเสียไมนอยกวา
รอยละ 0.5 ของยอดเงินไดพึงประเมิน
การนับจํานวนเงินไดพึงประเมินตาม (2) ไมรวมถึงเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
(3) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินไดโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1)
และ (2) ก็ได สําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ก) และ (ข) ดังตอไปนี้
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ
ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงินที่ไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดจาก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ดอกเบี้ยที่ไดจากสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงิน เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(ข) ผลตางระหวางราคาไถถอนกับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก
(ค) ผลประโยชนที่ไดจากการโอนพันธบัตร หุนกู หรือตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออก ทั้งนี้เฉพาะที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน
ผูมีเงินไดซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทยจะเลือกเสียภาษีในอัตรารอยละ10.0 ของเงินได โดยไมตองนําไปรวมคํานวณ
ภาษีตาม (1) และ (2) ก็ไดสําหรับเงินไดตามมาตรา 40 (4) (ข) ที่ไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับ
ใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม

(4) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได เฉพาะเงินไดตาม
มาตรา 40 (8) ที่ไดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมุงในทาง
การคาหรือหากําไร ดังตอไปนี้
(ก) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดจากการใหโดย
เสนหา ใหหักคาใชจายรอยละ 50 ของเงินได เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิแลวหารดวยจํานวนปที่ถือครองได
ผลลัพธเปนเงินเทาใดใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดใหคูณดวยจํานวนปที่ถือครอง ผลลัพธที่ได
เปนเงินภาษีที่ตองเสีย
(ข) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหักคาใชจายได
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิแลวหารดวยจํานวนปที่ถือครอง ไดผลลัพธเปน
เทาใดใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดใหคูณดวยจํานวนปที่ถือครองผลลัพธที่ไดเปนเงินภาษีที่ตอง
เสีย
ในกรณีที่เสียภาษีโดยไมนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) เมื่อคํานวณภาษีแลวตองเสียไมเกินรอย
ละ 20 ของราคาขาย
ในกรณีที่เสียภาษีโดยนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ใหหักคาใชจายรอยละ 50 ของเงินไดตาม
(ก) หรือตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม (ข) แลวแตกรณี เหลือเทาใดนําไปรวมคํานวณภาษีกับเงินได
อยางอื่น
คําวา "จํานวนปที่ถือครอง" ใน (ก) หรือ (ข) หมายถึงจํานวนปนับตั้งแตปที่ไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย ถึงปที่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น ถาเกินสิบปให
นับเพียงสิบป และเศษของปใหนับเปนหนึ่งป
(5) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได สําหรับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ซึ่งเปนเงินที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ซึ่งไดคํานวณจาย
จากระยะเวลาที่ทํางานและไดจายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยใหนําเงินไดพึงประเมิน
ดังกลาวหักคาใชจายเปนจํานวนเทากับ 7,000 บาท คูณดวยจํานวนปที่ทํางาน แตไมเกินเงินไดพึงประเมิน เหลือ
เทาใดใหหักคาใชจายอีกรอยละ 50 ของเงินที่เหลือนั้น แลวคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ในกรณีเงินไดพึงประเมินดังกลาวจายในลักษณะเงินบําเหน็จจํานวนหนึ่งและเงินบํานาญอีกจํานวนหนึ่ง
ใหถือวาเฉพาะเงินที่จายในลักษณะเงินบําเหน็จเปนเงินซึ่งนายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน และให
ลดคาใชจายจํานวน 7,000 บาท ลงเหลือ 3,500 บาท
จํานวนปที่ทํางานตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ทางราชการ
จาย ใหถือจํานวนปที่ใช เปนเกณฑคํานวณเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันนั้นตามกฎหมาย
ระเบียบหรือขอบังคับของทางราชการ
ในการคํานวณจํานวนปที่ทํางาน นอกจากกรณีตามวรรคสาม เศษของป ถาถึงหนึ่งรอยแปดสิบสามวัน
ใหถือเปนหนึ่งป ถาไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบสามวันใหปดทิ้ง
มาตรา 48 ทวิ ใหองคการของรัฐบาลเสียภาษีเงินไดแทนผูขายสินคาทอดหนึ่งทอดใดหรือทุกทอดที่ซื้อสินคาของ
องคการของรัฐบาลตามวิธีการ อัตราและประเภทสินคาตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้เฉพาะสําหรับเงินได
จากการขายสินคานั้น
ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตของผูเสียภาษีในการคํานวณภาษี

มาตรา 49 ในกรณีที่ผูมีเงินไดมิไดยื่นรายการเงินได หรือเจาพนักงานประเมินพิจารณาเห็นวา ผูมีเงินไดยื่น
รายการเงินไดต่ํากวาจํานวนที่ควรตองยื่น ใหเจาพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี มีอํานาจที่จะกําหนดจํานวน
เงินไดสุทธิขึ้น ทั้งนี้โดยถือเงินหรือทรัพยสินซึง่ เปนกรรมสิทธิ์ หรือเขามาอยูในครอบครองของผูมีเงินไดหรือ
รายจายของผูมีเงินได หรือฐานะความเปนอยู หรือพฤติการณของผูมีเงินไดหรือสถิติเงินไดของผูมีเงินไดเองหรือ
ของผูอื่นที่กระทํากิจการทํานองเดียวกับของผูมีเงินไดเปนหลักในการพิจารณา แลวทําการประเมินแจงจํานวนเงิน
ที่ตองชําระไปยังผูตองเสียภาษี ทั้งนี้ใหนําบทบัญญัติมาตรา 19 ถึงมาตรา 26 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่เปนการโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยมีหรือไมมี
คาตอบแทน ไมวาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม ใหเจา
พนักงานประเมินกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพยนั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเปนราคาที่ใชอยูในวันที่มีการโอนนั้น
มาตรา 50 ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษี
เงินไดไวทุกคราวที่จายเงินไดพึงประเมินตามวิธีดังตอไปนี้
(1) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ใหคูณเงินไดพึงประเมินที่จายดวยจํานวนคราว
ที่จะตองจาย เพื่อใหไดจํานวนเงินเสมือนหนึ่งวาไดจายทั้งป แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 เปนเงินภาษี
ทั้งสิ้นเทาใดใหหารดวยจํานวนคราวที่จะตองจาย ไดผลลัพธเปนเงินเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น
ถาการหารดวยจํานวนคราวที่จะตองจายตามความในวรรคกอนไมลงตัว เหลือเศษเทาใดใหเพิ่มเงินเทา
จํานวนที่เหลือเศษนั้นรวมเขากับเงินภาษีที่จะตองหักไวครั้งสุดทายในปนั้น เพื่อใหยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งป
เทากับจํานวนภาษีที่จะตองเสียทั้งป
ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ซึ่งเปนเงินที่นายจางจายใหครั้งเดียวเพราะเหตุออก
จากงาน ซึ่งไดคํานวณจายจากระยะเวลาที่ทํางานและไดจายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ใหคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 (5) เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น
ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) นอกจากที่ระบุไวในวรรคสาม ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปน
ผูอยูในประเทศไทย ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได
(2) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (3) และ (4) ใหคํานวณหักตามอัตราภาษีเงินได เวนแต
(ก) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (3) และ (4) นอกจากที่ระบุไวใน (ข) (ค) (ง) และ
(จ) ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทยใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได
(ข) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48 (3) (ก) และ (ค) ใหคํานวณหักในอัตรารอย
ละ 15.0 ของเงินได
(ค) ในกรณีเงินไดพึงประเมินที่ระบุในมาตรา 48 (3) (ข) ใหถือวาผูออกตั๋วเงิน ผูออกตราสาร
สิทธิในหนี้ หรือนิติบุคคลผูโอนตั๋วเงินหรือตราสารดังกลาว ใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดตามสวนนี้ เปนผู
จายเงินไดพึงประเมิน และใหเรียกเก็บภาษีเงินไดจากผูมีเงินไดในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินไดและใหถือวาภาษีที่
เรียกเก็บนั้นเปนภาษีที่หักไว
(ง) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) ที่มิไดระบุใน (ข) และ (ค) แหงมาตรานี้
ถาผูจายเงินไดมิใชเปนนิติบุคคล และจายใหแกผูรับซึ่งเปนผูอยูในประเทศไทย ไมตองหักภาษีตามมาตรานี้

(จ) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ข) ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 10.0 ของ
เงินได
(3) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) และ (6) ที่จายใหแกผูรับซึ่งมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย
ใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินได
(4) นอกจากกรณีตาม (5) ในกรณีผูจายเงินตามมาตรานี้เปนรัฐบาลองคการของรัฐบาล เทศบาล
สุขาภิบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น ซึ่งจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8)
แตไมรวมถึงการจายซื้อพืชผลทางการเกษตรใหกับผูรับรายหนึ่งๆ มีจํานวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป
แมการจายนั้นจะไดแบงจายครั้งหนึ่งๆ ไมถึง 10,000 บาทก็ดีใหคํานวณหักในอัตรารอยละ 1 ของยอดเงินไดพึง
ประเมิน แตเฉพาะเงินไดในการประกวดหรือแขงขันใหคํานวณหักตามอัตราภาษีเงินได
(5) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) เฉพาะที่จายใหแกผูรับซึ่งขายอสังหาริมทรัพย ให
คํานวณหักดังตอไปนี้
(ก) สําหรับอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการใหโดยเสนหา
ใหคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 (4) (ก) เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใดใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น
(ข) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหักคาใชจายเปนการเหมา
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 (4) (ข) เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใด ให
หักเปนเงินภาษีไวเทานั้น
(6) ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน ใหผูโอน
หักภาษีตามเกณฑใน (5) โดยถือวาผูโอนเปนผูจายเงินได
มาตรา 50 ทวิ ใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายไดหักไวแลวในปภาษีใหแก
ผูถูกหักภาษี ณ ที่จายสองฉบับ มีขอความตรงกันในกรณีและตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(1) ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ใหออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จาย
(2) ในกรณีตามมาตรา 50 (1) ใหออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธของปถัดจากปภาษี หรือภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันที่ผูถูกหักภาษี ณ ที่จายออกจากงานในระหวางปภาษี
(3) ในกรณีตามมาตรา 50 (2) (3) หรือ (4) ใหออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จาย
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหใชตามแบบที่อธิบดีกําหนด
อธิบดีมีอํานาจยกเวนการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายไดในกรณีที่เห็นสมควร
มาตรา 51 เจาพนักงานประเมินอาจสงหนังสือแจงความแกบุคคล หางหุนสวน บริษัท หรือคณะบุคคล ใหยื่น
บัญชีจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) (3) (4) และ (7) หรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแกเรื่องเพื่อ
ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จายไดตามที่เห็นสมควร และผูไดรับหนังสือแจงความตองปฏิบัติตามภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงความ
มาตรา 52 บุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลซึ่งมีหนาที่หักภาษีตามมาตรา 50 (1) (2) (3) และ
(4) ตองนําเงินภาษีที่ตนมีหนาที่ตองหักไปสง ณ ที่วาการอําเภอภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จายเงินไมวาตนจะไดหัก
ภาษีไวแลวหรือไม

ภาษีที่คํานวณไวตามมาตรา 50 (5) และ (6) ใหผูมีหนาที่หักภาษีนําสงตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน และหามพนักงานเจาหนาที่ลงนามรับรู ยอมใหทําหรือ
บันทึกไวจนกวาจะไดรับเงินภาษีที่นําสงไวครบถวนถูกตองแลว และในกรณีที่ไมมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมใหนําสงตามวรรคหนึ่ง
ภาษีหัก ณ ที่จายตามวรรคสองใหสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 52 ทวิ กอนถึงกําหนดเวลายื่นรายการตามความในมาตรา 56 ผูมีเงินไดพึงประเมินประเภทที่ไมตองถูก
หักภาษี ณ ที่จาย ถามีเงินไดพึงประเมินตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป จะนําภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 ไปชําระตอ
อําเภอ ณ ที่วาการอําเภอพรอมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดก็ได
ภาษีที่ชําระตามความในวรรคกอน ใหถือเปนเครดิตของผูตองเสียภาษีในการคํานวณภาษี
มาตรา 53 ในกรณีรัฐบาล หรือองคการของรัฐบาลเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ใหเปนหนาที่ของ
เจาพนักงานผูจายเงินที่จะตรวจสอบใหแนวา จํานวนเงินภาษีที่จะตองหักตามมาตรา 50 นั้น ไดคํานวณและจดไว
ในฎีกาเบิกเงินแลว และใหเปนหนาที่ที่จะหักเงินจํานวนนั้นกอนจาย แตถาไมมีการตั้งฎีกาเบิกเงิน ก็ใหเจา
พนักงานผูจายเงินปฏิบัติตามมาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 59 โดยอนุโลม
มาตรา 54 ถาผูจายเงินตามมาตรา 50 และมาตรา 53 มิไดหักและนําเงินสงหรือไดหักและนําสงแลวแตไมครบ
จํานวนที่ถูกตอง ผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมีเงินไดในการเสียภาษีที่ตองชําระตามจํานวนเงินภาษีที่มิไดหักและ
นําสงหรือตามจํานวนที่ขาดไปแลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูจายเงินไดหักเงินภาษีไวตามมาตรา 50 หรือมาตรา 53 แลว ใหผูมีเงินไดซึ่งตองเสียภาษีพน
ความรับผิดชอบที่จะตองชําระเงินภาษีเทาจํานวนที่ผูจายเงินไดหักไวแลวนั้นและใหผูจายเงินรับผิดชําระเงินภาษี
จํานวนนั้นแตฝายเดียว
มาตรา 55 อํานาจการเก็บเงินภาษีโดยวิธีหักไว ตามมาตรา 50 และมาตรา 53 มิใหเปนเหตุเสื่อมสิทธิของเจา
พนักงานประเมินในการที่จะเรียกเก็บภาษีนั้นโดยวิธีอื่น
มาตรา 56 ใหบุคคลทุกคน เวนแตผูเยาว หรือผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินที่ตนไดรับในระหวางปภาษีที่ลวงมาแลวพรอมทั้งขอความอื่นๆภายในเดือน
มีนาคมทุกๆ ปตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ถาบุคคลนั้น
(1) ไมมีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเกิน 30,000 บาท
(2) ไมมีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะตามมาตรา 40 (1) ประเภท
เดียวเกิน 50,000 บาท
(3) มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเกิน 60,000 บาท หรือ
(4) มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลว เฉพาะตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว
เกิน 100,000 บาท
ในกรณีหางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลว
เกินจํานวนตาม (1) ใหผูอํานวยการหรือผูจัดการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินในชื่อของหางหุนสวนหรือ
คณะบุคคลนั้นที่ไดรับในระหวางปภาษีที่ลวงมาแลวภายในกําหนดเวลาและตามแบบเชนเดียวกับวรรคกอน การ

เสียภาษีในกรณีเชนนี้ใหผูอํานวยการหรือผูจัดการรับผิดเสียภาษีในชื่อของหางหุนสวนหรือคณะบุคคลนั้นจาก
ยอดเงินไดพึงประเมินทั้งสิ้น เสมือนเปนบุคคลธรรมดาคนเดียวโดยไมมีการแบงแยก ทั้งนี้ ผูเปนหุนสวนหรือ
บุคคลใดคณะบุคคลแตละคนไมจําตองยื่นรายการเงินไดสําหรับจํานวนเงินไดพึงประเมินดังกลาวเพื่อเสียภาษีอีก
แตถาหางหุนสวนหรือคณะบุคคลนั้นมีภาษีคางชําระใหผูเปนหุนสวนหรือบุคคลในคณะบุคคลทุกคนรวมรับผิด
ในเงินภาษีที่คางชําระนั้นดวย
มาตรา 56 ทวิ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีกอนถึงกําหนดเวลาตามมาตรา 56 ใหผูมีหนาที่ยื่นรายการตาม
มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 57 ทวิ และมาตรา 57 ตรี ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดแสดงรายการเงินได
เฉพาะตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) ไมวาจะมีเงินไดประเภทอื่นรวมอยูดวยหรือไมที่ไดรับตั้งแตเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกันยายนของทุกปภาษี
เงินไดตามมาตรา 40 (5) ตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงเงินกินเปลา เงินชวยคากอสราง เงินคาซอมแซม คา
แหงอาคารหรือโรงเรียนที่ไดรับกรรมสิทธิ์
การยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณภาษีตามมาตรา 48 โดยหักลดหยอนตามมาตรา 47 ใหกึ่งหนึ่ง
และชําระภาษีถามีพรอมกับการยื่นรายการนั้นตอเจาพนักงานตามมาตรา 56
ภาษีที่ชําระตามวรรคสอง ใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีที่ตองชําระตามมาตรา 57 จัตวา
มาตรา 57 ถาผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 56 วรรค 1 เปนผูเยาว ผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือ
เสมือนไรความสามารถหรือเปนผูอยูในตางประเทศ ใหเปนหนาที่ของผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลผูพิทักษ
หรือผูจัดการกิจการอันกอใหเกิดเงินไดพึงประเมินนั้น แลวแตกรณีตองปฏิบัติตามมาตรา 56 วรรค 1 และเปน
ตัวแทนในการชําระภาษี
มาตรา 57 ทวิ ถาผูมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 56 วรรค 1 ถึงแกความตายเสียกอนที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามมาตรา
56 วรรค 1 หรือ กอนที่ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษไดปฏิบัติตามมาตรา 57 ใหเปนหนาที่ของ
ผูจัดการมรดก หรือทายาทหรือผูครอบครองทรัพยมรดกแลวแตกรณีปฏิบัติแทน และโดยเฉพาะในการยื่นรายการ
เงินไดพึงประเมินของผูตายนั้นใหรวมเงินไดพึงประเมินของผูตายและของกองมรดกที่ไดรับตลอดปภาษีที่ผูนั้น
ถึงแกความตายเปนยอดเงินไดพึงประเมินที่จะตองยื่นทั้งสิ้น
สําหรับในปตอไป ถากองมรดกของผูตายยังมิไดแบงและมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเกิน
จํานวนตามมาตรา 56 (1) ใหผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือผูครอบครองทรัพยมรดก แลวแตกรณี มีหนาที่จะตอง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติในสวนนี้ในชื่อกองมรดกของผูตาย
มาตรา 57 ตรี ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยาอยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลว
ใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดของสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แต
ถาภาษีคางชําระและภริยาไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระ
นั้นดวย
ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกันก็ใหทําไดโดยแจงใหเจาพนักงานประเมินทราบ
ภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกกันยื่นรายการนั้น ไมทําใหภาษีที่ตองเสียเปลี่ยนแปลงอยางใด

ถาเห็นสมควร เจาพนักงานประเมินอาจแบงภาษีออกตามสวนของเงินไดพึงประเมินที่สามีและภริยาแต
ละฝายไดรับและแจงใหสามีและภริยาเสียภาษีเปนคนละสวนก็ได แตถาภาษีสวนของฝายใดคางชําระและอีกฝาย
หนึ่งไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหอีกฝายหนึ่งนั้นรวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
การที่สามีภริยาอยูตางทองที่กัน หรือตางคนตางอยูเปนครั้งคราวยังคงถือวาอยูรวมกัน
มาตรา 57 จัตวา ภายใตบังคับมาตรา 64 การยื่นรายการตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 57 ทวิ มาตรา 57 ตรี หรือ
มาตรา 57 เบญจ ถามีภาษีตองเสียใหชําระตออําเภอ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ภายในกําหนดเวลาพรอมกับการยื่น
รายการ
มาตรา 57 เบญจ ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ในปภาษีที่ลวงมาแลว ไมวาจะมีเงินไดพึง
ประเมินอื่นดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามีเฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา 57 ตรี ก็ได
ในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหสามีและภริยาตางฝายตางหักลดหยอนไดดังนี้
(1) สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา 47 (1) (ก)
(2) สําหรับบุตรที่หักลดหยอนไดตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 47 (1) (ค) และ (ฉ) คนละกึ่งหนึ่ง
(3) สําหรับเบี้ยประกันตามมาตรา 47 (1) (ง) วรรคหนึ่ง
(4) สําหรับเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 47 (1) (ฌ)
(5) สําหรับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา 47 (1) (ช)
(6) สําหรับดอกเบี้ยเงินกูยืมตามมาตรา 47 (1) (ช) กึ่งหนึ่ง
(7) สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา 47 (7)
ในกรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (2) ใหหักไดเฉพาะบุตรที่อยูใน
ประเทศไทย
ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลวเฉพาะตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียวรวมกัน
ไมเกินจํานวนตามมาตรา 56 (4) ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจํานวนเทาใด สามีและภริยาไมตองยื่นรายการเงิน
ไดพึงประเมิน
มาตรา 58 ภายในเดือนมกราคมทุกๆ ป
(1) ใหหัวหนาสวนราชการในกระทรวง ทบวง กรม หัวหนาสวนราชการตามทองที่ หรือองคการของ
รัฐบาล ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดไปยังเจาพนักงานประเมินแสดงรายการจายเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 แตถาอธิบดีเห็นสมควรจะยกเวนไมตองปฏิบัติก็ได
(2) ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผูมีหนาที่หักภาษีเงินไดตามมาตรา 50 ยื่น
รายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอเจาพนักงานประเมินแสดงรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
(2) และ (4)
มาตรา 59 พรอมกับการนําเงินภาษีสงตามมาตรา 52 ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลอื่น
ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนด แสดงการหักภาษีเปนรายตัวผูมีเงินไดพึงประเมิน

มาตรา 60 เพื่อประโยชนแหงการคํานวณยอดเงินไดประเมินของผูตองเสียภาษี ใหถือวาเงินภาษีที่ไดหักและ
นําสงตามความในมาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 53 เปนเงินไดพึงประเมินที่ผูตองเสียภาษีไดรับสวนจํานวนเงิน
ภาษีที่หักและนําสงไวนั้น ใหถือเปนเครดิตของผูตองเสียภาษีในการคํานวณภาษี
มาตรา 60 ทวิ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีตามหมวดนี้ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจที่จะ
ประเมินเรียกเก็บภาษีจากบุคคลใดๆ กอนถึงกําหนดเวลายื่นรายการตามความในมาตรา 56 มาตรา 57 หรือมาตรา
57 ทวิ แลวแตกรณีก็ได เมื่อไดประเมินแลว ใหแจงจํานวนภาษีที่ประเมินไปยังผูตองเสียภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณ
การประเมินก็ได
ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคกอน ใหถือเปนเครดิตของผูตองเสียภาษีในการคํานวณภาษี
จากยอดเงินไดสุทธิทั้งป
มาตรา 61 บุคคลใดมีชื่อในหนังสือสําคัญใดๆ แสดงวา
(1) เปนเจาของทรัพยสินอันระบุไวในหนังสือสําคัญและทรัพยสินนั้นกอใหเกิดเงินไดพึงประเมิน หรือ
(2) เปนผูไดรับเงินไดพึงประเมินโดยหนังสือสําคัญเชนวานั้น
เจาพนักงานประเมิน มีอํานาจประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมด จากผูมีชื่อในหนังสือสําคัญนั้นก็ได แตถา
บุคคลนั้นตองโอนเงินไดพึงประเมินใหแกบุคคลอื่น บุคคลนั้นมีสิทธิหักเงินภาษีจากจํานวนเงินซึ่งตองโอนใหแก
บุคคลอื่นตามสวน
มาตรา 62 ในกรณีผูยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ผูที่
ถึงแกความตาย บุคคลที่ตั้งตัวแทนจัดการทรัพยสินหรือผูรับประโยชนจากตรัสต เปนผูมีเงินไดสุทธิถึงจํานวน
ตองเสียภาษี ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล ผูพิทักษ ผูจัดการมรดก ทายาทหรือผูอื่นที่ครอบครองทรัพยมรดก
ตัวแทนหรือตรัสตีแลวแตกรณีเปนผูมีหนาที่ตองปฏิบัติการตามบทบัญญัติแหงสวนนี้แทนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ ผู
ที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ผูที่ถึงแกความตาย บุคคลที่ตั้งตัวแทน หรือผูรับ
ประโยชนจากตรัสตนั้น
มาตรา 63 บุคคลใดถูกหักภาษีไว ณ ที่จายและนําสงแลวเปนจํานวนเกินกวาที่ควรตองเสียภาษีตามสวนนี้ บุคคล
นั้นมีสิทธิไดรับเงินจํานวนที่เกินนั้นคืน แตตองยื่นคํารองตอเจาพนักงานประเมินภายใน 3 ปนับแตวันสุดทายแหง
ปซึ่งไดถูกหักภาษีเกินไป
มาตรา 64 เวนแตกรณีตามมาตรา 18 ทวิ ถาภาษีที่ตองเสียตามบทบัญญัติแหงสวนนี้ มีจํานวนตั้งแต 3,000 บาท
ขึ้นไป ผูตองเสียภาษีจะชําระเปนสามงวดๆ ละเทาๆ กันได คือ
(1) ในกรณีที่ตองเสียตามมาตรา 56 ทวิ หรือมาตรา 57 จัตวา งวดที่หนึ่งตองชําระตามกําหนดในมาตรา
ดังกลาว งวดที่สองตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ตองชําระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามตองชําระภายใน
หนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง
(2) ในกรณีอื่น งวดที่หนึ่งตองชําระภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงจํานวนภาษีที่ประเมิน งวดที่
สองตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่หนึ่งและงวดที่สามตองชําระภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง

การชําระภาษีตาม (1) ถาไมชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กําหนดไว ผูตองเสียภาษีหมดสิทธิที่
จะชําระภาษีเปนรายงวดตอไป และตองเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 สําหรับงวดที่ไมชําระและงวดตอๆไป
การชําระภาษีตาม (2) ไมเปนเหตุใหยกเวนการเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 และถาไมชําระภาษีงวดใดงวด
หนึ่งภายในเวลาที่กําหนดไวผูตองเสียภาษีหมดสิทธิที่จะชําระภาษีเปนรายงวดตอไป
สวน 3
การเก็บภาษีจากบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล
มาตรา 65 เงินไดที่ตองเสียภาษีตามความในสวนนี้คือกําไรสุทธิซึ่งคํานวณไดจากรายไดจากกิจการ หรือ
เนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี หักดวยรายจายตามเงื่อนไขที่ระบุไวในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา
65 ตรี และรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวใหมีกําหนดสิบสองเดือน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้จะนอยกวาสิบสอง
เดือนก็ได คือ
(ก) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหมจะถือวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเปนรอบระยะเวลาบัญชี
แรกก็ได
(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอาจยื่นคํารองตออธิบดี ขอเปลี่ยนวันสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชี ในกรณีเชนวานี้ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตสุดแตจะเห็นสมควร คําสั่งเชนวานั้น ตองแจง
ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูยื่นคํารองทราบภายในเวลาอันสมควร และในกรณีที่อธิบดีสั่งอนุญาต ให
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นถือปฏิบัติตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกําหนด
การคํานวณรายไดและรายจายตามวรรคหนึ่งใหใชเกณฑสิทธิ์ โดยใหนํารายไดที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด แมวาจะยังไมไดรับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้นและใหนํารายจายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายไดนั้น แมจะยังมิไดจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคํานวณ
เปนรายจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ในกรณีจําเปน ผูมีเงินไดจะขออนุมัติตออธิบดีเพื่อเปลี่ยนแปลงเกณฑสิทธิ์ และวิธีการทางบัญชีเพื่อ
คํานวณรายไดและรายจายตามวรรคสองก็ไดและเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลว ใหถือปฏิบัติตั้งแตรอบระยะเวลา
บัญชีที่อธิบดีกําหนดเปนตนไป
มาตรา 65 ทวิ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในสวนนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) รายการที่ระบุไวในมาตรา 65 ตรี ไมใหถือเปนรายจาย
(2) คาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ใหหักไดตามหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขและอัตราที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาดังกลาว ใหคํานวณหักตามสวนเฉลี่ยแหงระยะเวลาที่ไดทรัพยสิน
นั้นมา
(3) ราคาทรัพยสินอื่นนอกจาก (6) ใหถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพยสินนั้นไดตามปกติ และในกรณีที่มีการ
ตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น หามมิใหนําราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมารวมคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ สวนทรัพยสิน
รายการใดมีสิทธิหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา ก็ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในการคํานวณกําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเดิมที่ใชอยูกอนตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น โดยใหหักเพียง
เทาที่ระยะเวลาและมูลคาตนทุนที่เหลืออยูสําหรับทรัพยสินนั้นเทานั้น

(4) ในกรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน โดยไมมีคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ย หรือ
มีคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ยต่ํากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ
ประเมินคาตอบแทน คาบริการหรือดอกเบี้ยนั้น ตามราคาตลาดในวันที่โอนใหบริการหรือใหกูยืมเงิน
(5) เงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่เหลืออยูในวันสุดทายของ
รอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทย ดังนี้
(ก) กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนอกจาก (ข) ใหคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา
หรือทรัพยสินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณ
ไว และใหคํานวณคาหรือราคาของหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยขาย ซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยไดคํานวณไว
(ข) กรณีธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดใหคํานวณคาหรือ
ราคาของเงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สินเปนเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไว
เงินตรา ทรัพยสินหรือหนี้สินซึ่งมีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศที่รับมาหรือจายไปในระหวาง
รอบระยะเวลาบัญชี ใหคํานวณคาหรือราคาเปนเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจายไปนั้น
(6) ราคาสินคาคงเหลือในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีใหคํานวณตามราคาทุนหรือราคาตลาด
แลวแตอยางใดจะนอยกวา และใหถือราคานี้เปนราคาสินคาคงเหลือยกมาสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหมดวย
การคํานวณราคาทุนตามวรรคกอน เมื่อไดคํานวณตามหลักเกณฑใดตามวิชาการบัญชี ใหใชหลักเกณฑนั้น
ตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑได
(7) การคํานวณราคาทุนของสินคาที่สงเขามาจากตางประเทศนั้น เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมิน
โดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสินคาประเภทและชนิดเดียวกันที่สงเขาไปในประเทศอื่นได
(8) ถาราคาทุนของสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปนเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนใน
ทองตลาดของวันที่ไดสินคานั้นมา เวนแตเงินตราตางประเทศนั้นจะแลกไดในอัตราทางราชการ ก็ใหคํานวณเปน
เงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้น
(9) การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง แตถาไดรับชําระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใดใหนํามาคํานวณเปนรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น
หนี้สูญรายใดไดนํามาคํานวณเปนรายไดแลว หากไดรับชําระในภายหลังก็มิใหนํามาคํานวณเปนรายไดอีก
(10) สําหรับบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ใหนําเงินปนผลที่ไดจากบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืม
เงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินสวนแบงกําไรที่ไดจากกิจการรวมคา มา
รวมคํานวณเปนรายไดเพียงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได เวนแตบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ ไม
ตองนําเงินปนผลที่ไดจากบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
และเงินสวนแบงกําไรที่ไดจากกิจการรวมคา มารวมคํานวณเปนรายได
(ก) บริษัทจดทะเบียน

(ข) บริษัทจํากัดนอกจาก (ก) ซึ่งถือหุนในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25
ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัด ผูจายเงินปนผล และบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมไดถือหุนใน
บริษัทจํากัดผูรับเงินปนผลไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทจํากัดหรือบริษัทจดทะเบียน มีเงินไดที่เปนเงินปนผล
และเงินสวนแบงกําไรดังกลาวโดยถือหุนหรือหนวยลงทุนที่กอใหเกิดเงินปนผลและเงินสวนแบงกําไรนั้นไวไม
ถึงสามเดือนนับแตวันที่ไดหุนหรือหนวยลงทุนนั้นมาถึงวันมีเงินไดดังกลาว หรือไดโอนหุนหรือหนวยลงทุนนั้น
ไปกอนสามเดือนนับแตวันที่มีเงินใช
เงินปนผลที่ไดจากการลงทุนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา 65 ตรี (2) ไมใหถือเปนเงินปนผล
หรือเงินสวนแบงกําไร ตามความในวรรคสอง
(11) ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม
ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพียงเทาที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว
(12) เงินปนผลหรือเงินสวนแบงของกําไรที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวย
ภาษีเงินไดปโตรเลียม ใหนํามารวมคํานวณเปนรายไดเพียงเทาที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมาย
ดังกลาว และถาผูรับเปนบริษัทจดทะเบียนหรือเปนบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและไมเขาลักษณะตามมาตรา 75
ใหนําบทบัญญัติของ (10) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(13) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดไมตองนําเงินคาลงทะเบียน หรือคาบํารุงที่ไดรับ
จากสมาชิกหรือเงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการรับบริจาคหรือจากการใหโดยเสนหา แลวแตกรณี มารวม
คํานวณเปนรายได
(14) ภาษีขายซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไดรับ
หรือพึงไดรับ และภาษีมูลคาเพิ่มที่มิใชภาษีตามมาตรา 82/16 ซึ่งไดรับคืนเนื่องจากการขอคืนตามหมวด 4 ไมตอง
นํามารวมคํานวณเปนรายได
มาตรา 65 ตรี รายการตอไปนี้ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
(1) เงินสํารองตางๆ นอกจาก
(ก) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กันไวกอนคํานวณกําไร เฉพาะ
สวนที่ไมเกินรอยละ 65 ของจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอา
ประกันตอออกแลว
ในกรณีตองใชงินตามจํานวนซึ่งเอาประกันสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตรายใด ไมวาเต็มจํานวนหรือบางสวน
เงินที่ใชไปเฉพาะสวนที่ไมเกินเงินสํารองตามวรรคกอนสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตรายนั้น จะถือเปนรายจาย
ไมได
ในกรณีเลิกสัญญาตามกรมธรรมประกันชีวิตรายใด ใหนําเงินสํารองตามวรรคแรก จํานวนที่มีอยูสําหรับ
กรมธรรมประกันชีวิตรายนั้นกลับมารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่เลิกสัญญา
(ข) เงินสํารองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันภัยอื่นที่กันไวกอนคํานวณกําไร เฉพาะ
สวนที่ไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอา
ประกันตอออกแลวและเงินสํารองที่กันไวนี้จะตองถือเปนรายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปถัดไป

(ค) เงินสํารองที่กันไวเปนคาเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับหนี้จากการใหสินเชื่อ
ของธนาคารหรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรเฉพาะสวนที่ตั้งเพิ่มขึ้นจากเงินสํารองสําหรับหนี้จาการ
ใหสินเชื่อที่ปรากฏในงบดุลของรอบระยะเวลาบัญชีกอน แตเงินสํารองดังกลาวเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ
3 ของยอดหนี้จากการใหสินเชื่อ ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี และเงินสํารองสวนที่ตั้งเพิ่มขึ้นที่จะนํามา
ถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิไดตองไมเกินรอยละ 25 ของกําไรสุทธิในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น หรือรอยละ 0.25 ของยอดหนี้จากการใหสินเชื่อ ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแลวแตจํานวน
ใดจะต่ํากวา
ยอดหนี้จากการใหสินเชื่อตามวรรคหนึ่ง ไมใหรวมถึงหนี้จากการใหสินเชื่อที่ใหกับรัฐบาล องคการของ
รัฐบาล หนี้จากการใหสินเชื่อที่รัฐบาลหรือองคการของรัฐบาลเปนผูค้ําประกัน หนี้จากการใหสินเชื่อระหวาง
สํานักงานใหญกับสาขาหรือระหวางสาขาดวยกัน หนี้จากการใหสินเชื่อระหวางสถาบันการเงิน หรือระหวาง
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน และหนี้จากการใหสินเชื่ออื่นที่รัฐมนตรีกําหนดและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
เงินสํารองสวนที่ตั้งเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง และไดนํามาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิไปแลวในรอบระยะเวลาบัญชีใดตอมาหากมีการตั้งเงินสํารองดังกลาวลดลง ใหนําเงินสํารองสวน
ที่ตั้งลดลงซึ่งไดถือเปนรายจายไปแลวนั้นมารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่ตั้งเงินสํารองลดลง
นั้น
(2) เงินกองทุน เวนแตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
(3) รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว การใหโดยเสนหา หรือการกุศลเวนแตรายจายเพื่อการกุศล
สาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหหักไดในสวนที่ไมเกินรอย
ละ 2 ของกําไรสุทธิ และรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหหักได
อีกในสวนที่ไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ
(4) คารับรองหรือคาบริการสวนที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
(5) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนหรือรายจายในการตอเติมเปลี่ยนแปลงขยายออก หรือทําใหดีขึ้น
ซึ่งทรัพยสิน แตไมใชเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดิม
(6) เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล
(6 ทวิ) ภาษีมูลคาเพิ่มที่ชําระหรือพึงชําระ และภาษีซื้อของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปน
ผูประกอบการจดทะเบียน เวนแตภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีซื้อของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียภาษีตาม
มาตรา 82/16 ภาษีซื้อที่ตองหามนํามาหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/5 (4) หรือภาษีซื้ออื่นตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(7) การถอนเงินโดยปราศจากคาตอบแทนของผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนนิติบุคคล
(8) เงินเดือนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเฉพาะสวนที่จายเกินสมควร
(9) รายจายซึ่งกําหนดขึ้นเองโดยไมมีการจายเงินหรือรายจายซึ่งควรจะไดจายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น
เวนแตในกรณีที่ไมสามารถจะลงจายในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็อาจลงจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได

(10) คาตอบแทนแกทรัพยสิน ซึ่งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนเจาของเองและใชเอง
(11) ดอกเบี้ยที่คิดใหสําหรับเงินทุน เงินสํารองตางๆ หรือเงินกองทุนของตนเอง
(12) ผลเสียหายอันอาจไดกลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุมกันใดๆ หรือผลขาดทุนสุทธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีกอนๆ เวนแตผลขาดทุนสุทธิยกมาไมเกินหาปกอนรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน
(13) รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
(14) รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ
(15) คาซื้อทรัพยสินและรายจายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพยสินในสวนที่เกินปกติโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร
(16) คาของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือสิ้นไปเนื่องจากกิจการที่ทํา
(17) คาของทรัพยสินนอกจากสินคาที่ตีราคาต่ําลง ทั้งนี้ภายใตบังคับมาตรา 65 ทวิ
(18) รายจายซึ่งผูจายพิสูจนไมไดวาใครเปนผูรับ
(19) รายจายใดๆ ที่กําหนดจายจากผลกําไรที่ไดเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแลว
(20) รายจายที่มีลักษณะทํานองเดียวกับที่ระบุไวใน (1) ถึง (19) ตามที่จะกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 65 จัตวา ใหองคการของรัฐบาลเสียภาษีเงินไดแทนผูขายสินคาทอดหนึ่งทอดใดหรือทุกทอดซึ่งเปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ซื้อสินคาจากองคการรัฐบาลตามวิธีการ อัตรา และประเภทสินคาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะสําหรับเงินไดจากการขายสินคานั้น
ภาษีที่เสียแทนตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตของผูเสียภาษีในการคํานวณภาษี
มาตรา 66 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
และกระทํากิจการในประเทศไทยตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศและกระทํากิจการในที่อื่นๆ
รวมทั้งในประเทศไทย ใหเสียภาษีในกําไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําในประเทศไทยในรอบ
ระยะเวลาบัญชี และการคํานวณกําไรสุทธิ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ แตถาไมสามารถจะ
คํานวณกําไรสุทธิดังกลาวแลวไดใหนําบทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 67 การเสียภาษีตามความในสวนนี้ ใหเสียตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวดนี้เวน
แตในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสอง กระทํากิจการขนสงผานประเทศตางๆ ให
เสียภาษีเฉพาะกิจการขนสงตามเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ใหเสียภาษีในอัตรารอยละ 3 ของคาโดยสารคาธรรมเนียม และประโยชน
อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศไทยกอนหักรายจายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น
(2) ในกรณีรับขนของ ใหเสียภาษีในอัตรารอยละ 3 ของคาระวางคาธรรมเนียมและประโยชนอื่นใดที่
เรียกเก็บไมวาในหรือนอกประเทศไทยกอนหักรายจายใดๆ เนื่องในการรับขนของออกนอกประเทศไทยนั้น

มาตรา 67 ทวิ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีกอนถึงกําหนดเวลาตามมาตรา 68 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับชําระภาษีตออําเภอ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ภายในสองเดือน
นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้
(1) ในกรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลภายนอกที่กลาวใน (2) ใหจัดทําประมาณการกําไรสุทธิ
หรือขาดทุนสุทธิซึ่งไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ไดกระทําหรือจะไดกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
แลวใหคํานวณและชําระภาษีจากจํานวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(2) ในกรณีบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือบริษัท
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือบริษทั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด ใหคํานวณและชําระภาษีจากกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรกของรอบระยะเวลา
บัญชี ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี
มาตรา 67 ตรี ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (1) หรือ
ยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (1) โดยแสดงประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกินรอยละ25 ของกําไร
สุทธิซึ่งไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยไมมีเหตุอันสมควร บริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระตามมาตรา 67 ทวิ (1) หรือ
ของกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินภาษีที่ตองเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือของภาษีที่ชําระขาดแลวแตกรณี
ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมยื่นรายการและชําระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (2) หรือยื่น
รายการและชําระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (2) ไวไมถูกตอง โดยไมมีเหตุอันสมควร ทําใหจํานวนภาษีที่ตองชําระ
ขาดไปบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินภาษีที่ตองชําระตาม
มาตรา 67 ทวิ (2) หรือของภาษีที่ชําระขาด แลวแตกรณี
เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือเปนคาภาษี และอาจลดลงไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 68 ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลยื่นรายการซึ่งจําเปนตองใชในการคํานวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับ
ชําระภาษีตออําเภอ
มาตรา 68 ทวิ เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจัดทําบัญชีงบดุล บัญชีทํา
การและบัญชีกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 65
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสอง ซึ่งกระทํากิจการขนสงผานประเทศตางๆ ให
ทําบัญชีรายรับกอนหักรายจายเกี่ยวกับคาโดยสาร คาระวางคาธรรมเนียม และประโยชนอื่นใดอันตองเสียภาษี
แทนบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีเฉพาะกิจการขนสงดังกลาวแลว
มาตรา 69 ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลยื่นรายการ ซึ่งจําเปนตองใชในการคํานวณภาษีตามมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 66 และมาตรา 67
เกี่ยวกับรายรับรายจายกําไรสุทธิและรายการอื่นๆ ตอเจาพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมดวย

บัญชีงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจายหรือบัญชีรายรับกอนหักรายจายที่มีบุคคลตาม
มาตรา 3 สัตต ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว แลวแตกรณี
มาตรา 69 ทวิ ภายใตบังคับมาตรา 70 ถารัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นอื่นเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ใหกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ให
คํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 ภาษีที่หักไวนี้ใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไวนั้น ในการนี้ใหนํามาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา
54 มาตรา 58 และมาตรา 59 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 69 ตรี ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (8)
เฉพาะที่จายใหกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งขายอสังหาริมทรัพย คํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 1 แลวนําสงพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน และให
นําความในมาตรา 52 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ภาษีที่หักไวและนําสงตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่ถูกหักภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไวนั้น
มาตรา 70 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศมิไดประกอบกิจการใน
ประเทศไทยแตไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จายจากหรือในประเทศไทยให
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยใหผูจายหักภาษีจากเงินไดพึงประเมินที่จายตามอัตราภาษีเงินได
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลแลวนําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ภายในเจ็ดวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพึงประเมินนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 54 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศไดรับเงินไดพึงประเมินที่เปนดอกเบี้ยจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
มาตรา 70 ทวิ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดจําหนายเงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นที่กันไวจากกําไรหรือที่
ถือไดวาเปนเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย ใหเสียภาษีเงินได โดยหักภาษีจากจํานวนเงินที่จําหนายนั้นตาม
อัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล แลวนําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการตามแบบที่
อธิบดีกําหนดภายในเจ็ดวันนับแตวันจําหนาย
การจําหนายเงินกําไรตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง
(1) การจําหนายเงินกําไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไร จากบัญชี
กําไรขาดทุนหรือบัญชีอื่นใด ไปชําระหนี้หรือหักกลบลบหนี้ หรือไปตั้งเปนยอดเจาหนี้ในบัญชีของบุคคลใดๆ ใน
ตางประเทศ หรือ
(2) ในกรณีที่มิไดปรากฏขอเท็จจริงดังกลาวใน (1) แตไดมีการขออนุญาตซื้อและโอนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งเปนเงินกําไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกําไรหรือที่ถือไดวาเปนเงินกําไรออกไป
ตางประเทศ หรือ

(3) การปฏิบัติอยางอื่นซึ่งกอใหเกิดผลตาม (1) หรือ (2)
มาตรา 70 ตรี บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดสงสินคาออกไปตางประเทศใหแกหรือตามคําสั่งของ
สํานักงานใหญ สาขา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตัวการ ตัวแทน นายจาง หรือลูกจาง ให
ถือวาการที่ไดสงสินคาไปนั้นเปนการขายในประเทศไทยดวย และใหถือราคาสินคาตามราคาตลาดในวันที่สงไป
เปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่สงไปนั้น
ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับในกรณีที่สินคานั้น
(1) เปนของที่สงไปเปนตัวอยางหรือเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ
(2) เปนของผานแดน
(3) เปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักร แลวสงกลับออกไปใหผูสงเขามาภายในหนึ่งปนับแตวันที่สินคา
นั้นเขามาในราชอาณาจักร
(4) เปนของที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร แลวสงกลับคืนเขามาใหผูสงในราชอาณาจักรภายในหนึ่งป
นับแตวันที่สงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา 71 ในกรณีที่
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ไมยื่นรายการซึ่งจําเปนตองใชในการคํานวณภาษีตาม
บทบัญญัติในสวนนี้หรือมิไดทําบัญชี หรือทําไมครบตามที่กําหนดไวในมาตรา 17 และมาตรา 68 ทวิ หรือไมนํา
บัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นมาใหเจาพนักงานประเมินทําการไตสวนตามมาตรา 19 หรือมาตรา 23 เจาพนักงาน
ประเมินมีอํานาจประเมินภาษีในอัตรารอยละ 5 ของยอดรายรับกอนหักรายจายใดๆ หรือยอดขายกอนหักรายจาย
ใดๆ ของรอบระยะเวลาบัญชี แลวแตอยางใดจะมากกวา ถายอดรายรับกอนหักรายจายหรือยอดขายกอนหัก
รายจายดังกลาวไมปรากฏ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมิน โดยอาศัยเทียบเคียงกับยอดในรอบระยะเวลา
บัญชีกอนนั้นขึ้นไป ถายอดในรอบระยะเวลาบัญชีกอนไมปรากฏ ใหประเมินไดตามที่เห็นสมควร
(2) หรือบริษัทหางหุนสวนนิติบุคคลใด มิไดลงรายการ หรือลงรายการไมครบถวน หรือไมตรงความ
จริงในบัญชีตามที่กําหนดไวในมาตรา 17 และมาตรา 68 ทวิ เปนเหตุใหไมตองเสียภาษีหรือเสียภาษีนอยลง เจา
พนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีที่ขาดตามอัตราภาษีในมาตรา 67 และอาจสั่งใหผูตองเสียภาษีเสียเงิน
เพิ่มขึ้นอีก 2 เทาของจํานวนภาษีที่ขาดก็ได
(3) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด มิไดปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีซึ่งสั่งตามมาตรา 17 เจา
พนักงานประเมินมีอํานาจสั่งใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีใหเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งของเจาพนักงานประเมิน หรือสั่งใหจัดบุคคลมาปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี ณ
สํานักงานของเจาพนักงานประเมินใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวก็ได ถาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลดังกลาวไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมครบถวน เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีในอัตราและตาม
วิธีการดังกลาวใน (1)
บทบัญญัติมาตรานี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิที่เจาพนักงานประเมินจะประเมินใหเสียภาษีตามบทบัญญัติใน
มาตราอื่น
ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณการประเมินก็ได

มาตรา 72 ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกัน ใหผูชําระภาษีและผูจัดการมีหนาที่รวมกันแจงให
เจาพนักงานประเมินทราบการเลิกของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันที่เจา
พนักงานรับจดทะเบียนเลิก ถาบุคคลดังกลาวแลวไมปฏิบัติตามเจาพนักงานประเมินอาจสั่งใหบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียเงินภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1 เทาของจํานวนภาษีที่ตองเสีย เงินนี้ใหถือเปนคาภาษี
ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกันดังกลาวแลวเพื่อประโยชนในการคํานวณภาษี ใหถือ
วาวันที่เจาพนักงานรับจดทะเบียนเลิกเปนวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ใหผูชําระบัญชีและผูจัดการมีหนาที่
และความรับผิดรวมกันในการยื่นรายการและเสียภาษีตามแบบ และภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไวในมาตรา 68
และมาตรา 69 โดยอนุโลม
ถาผูชําระบัญชีและผูจัดการไมสามารถยื่นรายการและเสียภาษีภายในกําหนดเวลาตามความในวรรค
กอนได และยื่นคํารองตออธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่เจาพนักงานรับจดทะเบียนเลิก เมื่ออธิบดีพิจารณา
เห็นสมควรจะสั่งใหขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได เฉพาะกรณีที่มีการชําระบัญชีอธิบดีจะสั่งใหขยายรอบ
ระยะเวลาบัญชีออกไปอีกดวยก็ได
ในกรณีหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกันโดยไมมีการชําระบัญชี ใหผูจัดการหางหุนสวนนิติบุคคลมีหนาที่
และความรับผิดเชนเดียวกับผูชําระบัญชี รวมกันเปนหุนสวนซึ่งมีอํานาจจัดการตามที่บัญญัติไวในสามวรรคกอน
มาตรา 73 ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากันกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชนในการคํานวณภาษีใหถือวาแตละบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งควบเขากันนั้นไดเลิกกัน และให
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหมอันไดควบเขากัน มีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการ และเสียภาษี
แทน แตละบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งใหถือวาเลิกกันนั้น ในกรณีดังกลาวนี้ใหนําบทบัญญัติมาตรา 72
มาใชบังคับโดยอนุโลมและสําหรับกรณีบริษัทนิติบุคคลใหกรรมการของบริษัทนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหมมีหนาที่
และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูชําระบัญชีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 72
มาตรา 74 ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเลิกกันหรือควบเขากันกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
อื่น การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อคํานวณภาษีใหเปนไปตามวิธีการในมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 66 เวนแต
(1) การตีราคาทรัพยสิน
(ก) ในกรณีเลิกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหตีราคาตลาดในวันเลิก
(ข) ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากัน ใหตีตามราคาตลาดในวันที่ควบเขา
กัน แตไมใหถือวาราคาดังกลาวเปนรายไดหรือรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลเดิมอันไดเขากันนั้น และใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหมอันไดควบเขากันถือราคา
ของทรัพยสินนั้นตามราคาที่ปรากฏในบัญชีของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมในวันที่ควบเขากันเพื่อ
ประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ จนกวาจะไดมีการจําหนายทรัพยสินนั้นไป ทรัพยสินรายการ
ใดมีสิทธิหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาก็ใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเดิมใชอยูเพียงเทาที่ระยะเวลา
และมูลคาตนทุนที่เหลืออยูสําหรับทรัพยสินนั้นเทานั้น และหามมิใหนําผลขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลเดิมมาถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

(ค) ในกรณีที่มีการโอนกิจการระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดวยกัน โดยที่บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูโอนกิจการตองจดทะเบียนเลิก และมีการชําระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอน
กิจการนั้นใหตีตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียนเลิกและใหนําความใน (ข) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(2) เงินสํารองหรือเงินกําไรยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีกอนๆ เฉพาะสวนที่ยังมิไดเสียภาษีเงินได ให
นํามารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีสุดทาย
(3) ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลประกอบกิจการประกันภัยใหนําเงินสํารองซึ่งไดกันไวใน
รอบระยะเวลาบัญชีกอนๆ ตามมาตรา 65 ตรี (1) เฉพาะสวนที่ยังมิไดนํามาเปนรายได มารวมคํานวณเปนรายได
ดวย
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสอง เฉพาะที่
กระทํากิจการขนสงผานประเทศตางๆ
มาตรา 75 ยกเลิก
มาตรา 76 ยกเลิก
มาตรา 76 ทวิ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ มีลูกจาง หรือผูทําการ
แทนหรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทยซึ่งเปนเหตุใหไดรับเงินไดหรือผลกําไรในประเทศ
ไทย ใหถือวาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นประกอบกิจการในประเทศไทย และใหถือวาบุคคลผูเปนลูกจาง
หรือผูทําการแทน หรือผูทําการติดตอเชนวานั้น ไมวาเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนตัวแทนของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และใหบุคคลนั้นมีหนาที่และความรับผิดในการยื่น
รายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินไดหรือผลกําไรที่กลาวแลว
ในกรณีที่กลาวในวรรคแรก ถาบุคคลผูมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีไม
สามารถจะคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้ได ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประเมินภาษีตาม
มาตรา 71 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีการประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณการประเมินก็ได
มาตรา 76 ตรี ยกเลิก
หมวด 4
ภาษีมูลคาเพิ่ม
สวน 1
ขอความทั่วไป
มาตรา 77 ภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีอากรประเมิน
มาตรา 77/1 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
(1) "บุคคล" หมายความวา บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลหรือนิติบุคคล
(2) "บุคคลธรรมดา" หมายความรวมถึง กองมรดก

(3) "คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล" หมายความวา หางหุนสวนสามัญ กองทุน หรือมูลนิธิที่มิใชนิติบุคคล
และใหหมายความรวมถึงหนวยงาน หรือกิจการของเอกชนที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาตั้งแตสองคนขึ้นไปอัน
มิใชนิติบุคคล
(4) "นิติบุคคล" หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 39 องคการของรัฐบาลตาม
มาตรา 2 สหกรณ และองคกรอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล
(5) "ผูประกอบการ" หมายความวา บุคคลซึ่งขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไมวา
การกระทําดังกลาวจะไดรับประโยชน หรือไดรับคาตอบแทนหรือไม และไมวาจะไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
แลวหรือไม
(6) "ผูประกอบการจดทะเบียน" หมายความวา ผูประกอบการที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม
มาตรา 85 หรือมาตรา 85/1 หรือที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา 85/3
(7) "ตัวแทน" หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งทําสัญญาหรือมีหนาที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาสินคา หา
ลูกคา หรือทําการใดๆ อันเกี่ยวกับการประกอบกิจการในราชอาณาจักรแทนผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร
(8) "ขาย" หมายความวา จําหนาย จาย โอนสินคาไมวาจะมีประโยชนหรือคาตอบแทนหรือไม และให
หมายความรวมถึง
(ก) สัญญาใหเชาซื้อสินคา สัญญาซื้อขายผอนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินคายังไมโอนไปยังผูซื้อ
เมื่อไดสงมอบสินคาใหผูซื้อแลว หรือสัญญาจะขายสินคาที่เปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี
(ข) สงมอบสินคาใหตัวแทนเพื่อขาย
(ค) สงสินคาออกนอกราชอาณาจักร
(ง) นําสินคาไปใชไมวาประการใดๆ เวนแตการนําสินคาไปใชเพื่อการประกอบกิจการของ
ตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(จ) มีสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง
(ฉ) มีสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินที่ผูประกอบการมีไวในการประกอบกิจการ ณ วันเลิก
ประกอบกิจการ แตไมรวมถึงสินคาคงเหลือและหรือทรัพยสินดังกลาวของผูประกอบการซึ่งไดควบเขากันหรือได
โอนกิจการทั้งหมดใหแกกัน ทั้งนี้ ผูประกอบการใหมอันไดควบเขากันหรือผูรับโอนกิจการตองอยูในบังคับที่ตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3
(ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(9) "สินคา" หมายความวา ทรัพยสินที่มีรูปรางและไมมีรูปรางที่อาจมีราคาและถือเอาไดไมวาจะมีไว
เพื่อขาย เพื่อใช หรือเพื่อการใดๆและใหหมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่นําเขา
(10) "บริการ" หมายความวา การกระทําใดๆ อันอาจหาประโยชนอันมีมูลคาซึ่งมิใชเปนการขายสินคา
และใหหมายความรวมถึงการใชบริการของตนเอง ไมวาประการใดๆ แตทั้งนี้ไมรวมถึง
(ก) การใชบริการหรือการนําสินคาไปใชเพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(ข) การนําเงินไปหาประโยชนโดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย
(ค) การกระทําตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(11) "ผูนําเขา" หมายความวา ผูประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งนําเขา

(12) "นําเขา" หมายความวา นําสินคาเขามาในราชอาณาจักร และใหหมายความรวมถึงการนําสินคาที่
ตองเสียอากรขาเขาหรือที่ไดรับยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออก
โดยมิใชเพื่อสงออกดวย
(13) "ผูสงออก" หมายความวา ผูประกอบการซึ่งสงออก
(14) "สงออก" หมายความวา สงสินคาออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงไปตางประเทศ และให
หมายความรวมถึง
(ก) การนําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกเฉพาะสินคาที่ตองเสีย
อากรขาออกหรือที่ไดรับยกเวนอากรขาออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(ข) การขายสินคาของคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร ตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากรที่ขายใหแกผูที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
(15) "ซื้อ" หมายความวา การรับโอนหรือรับมอบสินคาจากการขาย
(16) "ราคา" หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ อันอาจคิดคํานวณไดเปนเงินซึ่งไดมีการ
ชําระหรือตกลงจะชําระเพื่อการซื้อขายสินคาหรือการใหบริการ
(17) "ภาษีขาย" หมายความวา ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บ
จากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามมาตรา 82/4 วรรคหนึ่ง และภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่
เสียในกรณีที่เปนการขายสินคาตาม (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) ของ (8) หรือในกรณีที่เปนการใหบริการตาม (10) แตไม
รวมถึงภาษีที่ตองเสียตามมาตรา 82/16
(18) "ภาษีซื้อ" หมายความวา ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนถูกผูประกอบการจดทะเบียน
อื่นเรียกเก็บตามมาตรา 82/4 วรรคสี่ และใหหมายความรวมถึง
(ก) ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดเสียเมื่อนําเขาสินคา
(ข) ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดเสียเนื่องจากไดรับโอนสินคานําเขาที่จําแนก
ประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรตามมาตรา 82/15
(ค) ภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดนําสงตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7
(19) "ภาษีสรรพสามิต" หมายความรวมถึง ภาษีสุรา คาแสตมป ยาสูบ คาธรรมเนียมประทับตราไพ
และภาษีหรือคาธรรมเนียมอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษีกา
(20) "สถานประกอบการ" หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบการใชประกอบกิจการเปนประจํา และ
ใหหมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใชเปนที่ผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจําดวย
ในกรณีผูประกอบการไมมีสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาที่อยูอาศัยของผูประกอบการนั้น
เปนสถานประกอบการ ถาผูประกอบการมีที่อยูอาศัยหลายแหงใหผูประกอบการเลือกเอาที่อยูอาศัยแหงหนึ่งเปน
สถานประกอบการ
(21) "เขตอุตสาหกรรมสงออก" หมายความวา เขตอุตสาหกรรมสงออก ตามกฎหมายวาดวยการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

(22) "ใบกํากับภาษี" หมายความรวมถึง ใบกํากับภาษีอยางยอ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่

สวนราชการออกใหในการขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอื่นตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของ
กรมสรรพากร ของกรมศุลกากร หรือของกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่เปนภาษีมูลคาเพิ่ม
(23) "เดือนภาษี" หมายความวาเดือนประดิทิน เวนแต
(ก) ในกรณีที่ผูประกอบการเริ่มประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มหรือไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนภาษีใด ใหเริ่มนับเดือนภาษีแรก ตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการหรือวันที่ไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81/3 ถึงวันสิ้นเดือนภาษีนั้น แลวแตกรณี
(ข) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดรับอนุมัติใหถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือเลิก
ประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรือตายและผูจัดการมรดกหรือทายาทมิไดยื่นขอโอนกิจการ หรือถูก
อธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในเดือนภาษีใด ใหเดือนภาษีสุดทายสิ้นสุดลงในวันที่อธิบดีสั่งขีด
ชื่อผูประกอบการจดทะเบียนนั้นออกจากทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/19
(ค) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีและชําระภาษีตามชวงเวลาภาษีตามมาตรา 83/1
มาตรา 77/2 การกระทํากิจการดังตอไปนี้ในราชอาณาจักร ใหอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามบทบัญญัติ
ในหมวดนี้
(1) การขายสินคาหรือการใหบริการโดยผูประกอบการ
(2) การนําเขาสินคาโดยผูนําเขา
การใหบริการในราชอาณาจักรใหหมายถึง บริการที่ทําในราชอาณาจักรโดยไมคํานึงวาการใชบริการนั้น
จะอยูในตางประเทศหรือในราชอาณาจักร
การใหบริการที่ทําในตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักรใหถือวาการใหบริการนั้น
เปนการใหบริการในราชอาณาจักร
มาตรา 77/3 นอกจากกรณีตามมาตรา 91/4 กิจการใดที่อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2
หรือไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/3 ยอมไมอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด 4 นี้
มาตรา 77/4 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มใหบุคคลดังตอไปนี้ ที่ไดทําสัญญาซื้อขาย
สินคาหรือสัญญาใหบริการกับผูประกอบการมีหนาที่ตองจัดสงสําเนาสัญญาหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่
กําหนดไวไปใหเจาพนักงานสรรพากร ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาภายในวันที่สิบหาของเดือน
ถัดจากเดือนที่ไดทําสัญญาดังกลาว
(1) กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ใหจัดสงสําเนาสัญญาตามประเภท ลักษณะ และมูลคาของ
สัญญาตามที่อธิบดีกําหนด
(2) บุคคลอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหจัดสงสําเนาสัญญาหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตามประเภท ลักษณะ และมูลคาของสัญญาหรือเอกสาร ตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มูลคาของสัญญาตาม (1) และ (2) จะตองกําหนดไมนอยกวา 500,000 บาท

มาตรา 77/5 ในกรณีที่มีปญหาวากิจการใดเปนการขายสินคาหรือการใหบริการ ใหอธิบดีมีอํานาจวินิจฉัย และคํา
วินิจฉัยของอธิบดีใหถือเปนที่สุด
สวน 2
ความรับผิดในการเสียภาษี
มาตรา 78 ภายใตบังคับมาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการขายสินคา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การขายสินคานอกจากที่อยูในบังคับตาม (2) (3) (4) หรือ (5) ใหความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อสง
มอบสินคา เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้ เกิดขึ้นกอนสงมอบสินคา ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได
มีการกระทํานั้นๆ ดวย
(ก) โอนกรรมสิทธิ์สินคา
(ข) ไดรับชําระราคาสินคา หรือ
(ค) ไดออกใบกํากับภาษี
ทั้งนี้ โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี
(2) การขายสินคาตามสัญญาใหเชาซื้อหรือสัญญาซื้อขายผอนชําระที่กรรมสิทธิ์ในสินคายังไมโอนไปยัง
ผูซื้อเมื่อไดสงมอบ ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อถึงกําหนดชําระราคาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระราคาแตละงวด เวน
แตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนถึงกําหนดชําระราคาแตละงวด ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อ
ไดมีการกระทํานั้นๆ ดวย
(ก) ไดรับชําระราคาสินคา หรือ
(ข) ไดออกใบกํากับภาษี
ทั้งนี้ โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี
(3) การขายสินคาโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและไดสงมอบสินคาใหตัวแทนแลว ทั้งนี้ เฉพาะสัญญา
การตั้งตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินคาและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี ใหความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนไดสงมอบสินคาใหผูซื้อ เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทํา
ดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนการสงมอบสินคาใหผูซื้อก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทํานั้นๆ ดวย
(ก) ตัวแทนไดโอนกรรมสิทธิ์สนิ คาใหผูซื้อ
(ข) ตัวแทนไดรับชําระราคาสินคา
(ค) ตัวแทนไดออกใบกํากับภาษี หรือ
(ง) ไดมีการนําสินคาไปใชไมวาโดยตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ทั้งนี้ โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี
(4) การขายสินคาโดยสงออก ใหความรับผิดเกิดขึ้นดังตอไปนี้
(ก) การสงออกนอกจากที่ระบุใน (ข) หรือ (ค) ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชําระอากรขาออก
วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาออก เวนแตในกรณีที่ไมตองเสียอากรขาออกหรือ
ไดรับยกเวนอากรขาออกแลวแตกรณี ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินคาขาออกตาม
กฎหมายวาดวยศุลการกร

(ข) การสงออกในกรณีที่นําสินคาเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามมาตรา 77/1 (14)
(ก) ใหความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่นําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก
(ค) การสงออกซึ่งสินคาที่อยูในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหความรับ

ผิดเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(5) การขายสินคาที่ไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (5) และภายหลังไดมีการโอน
กรรมสิทธิ์ในสินคาอันทําใหผูรับโอนสินคามีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/1 (2) ใหความรับผิด
ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อโอนกรรมสิทธิ์สินคา
เพื่อเปนการบรรเทาภาระในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีของผูประกอบการจด
ทะเบียนสําหรับการขายสินคาแกกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินคาตาม
สัญญาและมีการชําระราคาที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ใหอธิบดีโดย
อนุมัติรัฐมนตรีกําหนดความรับผิดตาม (1) (2) และ (3) เกิดขึ้นเปนอยางอื่นได
มาตรา 78/1 ภายใตบังคับมาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการใหบริการ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การใหบริการนอกจากที่อยูในบังคับตาม (2) (3) หรือ (4) ใหความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อไดรับ
ชําระราคาคาบริการ เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทําดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอนไดรับชําระราคาคาบริการ ก็ใหถือวาความ
รับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทํานั้นๆ ดวย
(ก) ไดออกใบกํากับภาษี หรือ
(ข) ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น
ทั้งนี้ โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี
(2) การใหบริการตามสัญญาที่กําหนดคาตอบแทนตามสวนของบริการที่ทําใหความรับผิดตามสวนของ
บริการเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาคาบริการตามสวนของบริการที่สิ้นสุดลง เวนแตกรณีที่ไดมีการกระทํา
ดังตอไปนี้ เกิดขึ้นกอนไดรับชําระราคาคาบริการตามสวนของบริการที่สิ้นสุดลง ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อ
ไดมีการกระทํานั้นๆ ดวย
(ก) ไดออกใบกํากับภาษี หรือ
(ข) ไดใชบริการไมวาโดยตนเองหรือบุคคลอื่น
ทั้งนี้ โดยใหความรับผิดเกิดขึ้นตามสวนของการกระทํานั้นๆ แลวแตกรณี
(3) การใหบริการที่ทําในตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร ใหความรับผิดทั้งหมด
หรือบางสวนเกิดขึ้นเมื่อไดมีการชําระราคาคาบริการทั้งหมดหรือบางสวน แลวแตกรณี
(4) การใหบริการที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (5) และภายหลังไดมีการโอน
สิทธิในบริการอันทําใหผูรับโอนสิทธิในบริการมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/1 (2) ใหความรับผิด
ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อไดรับชําระราคาคาบริการ
เพื่อเปนการบรรเทาภาระในการยื่นแบบแสดงรายการและการชําระภาษีของผูประกอบการจดทะเบียน
สําหรับการใหบริการแกกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ เฉพาะการใหบริการตามสัญญาและ
มีการชําระราคาคาบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ใหอธิบดีโดย
อนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดความรับผิดตาม (1) และ (2) เกิดขึ้นเปนอยางอื่นได

มาตรา 78/2 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการนําเขาใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การนําเขานอกจากที่อยูในบังคับตาม (2) (3) หรือ (4) ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชําระอากรขาเขา วาง
หลักประกันอากรขาเขา หรือจัดใหมีผูค้ําประกันอากรขาเขา เวนแตกรณีที่ไมตองเสียอากรขาเขาหรือไดรับยกเวน
อากรขาเขา ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินคาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(2) การนําเขากรณีนําสินคาในราชอาณาจักรเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกแลวนําสินคาออกจากเขต
ดังกลาวโดยมิใชเพื่อสงออกตามที่กําหนดไวในมาตรา 77/1 (12) ใหความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่นําสินคานั้นออก
จากเขตอุตสาหกรรมสงออก โดยมิใชเพื่อสงออก
(3) การนําเขากรณีของตกคางตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อทางราชการไดขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เพื่อนําเงินมาชําระคาภาษี คาเก็บรักษา คายายขน หรือคาภาระติดพันตามวิธีการ
ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยศุลกากร
(4) การนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ค) ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตามกฎหมาย
วาดวยพิกัดอัตราศุลกากร อันทําใหผูที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกลาวหรือผูรับโอนสินคามีหนาที่ตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/1 (3) ใหความรับผิดเกิดขึ้นพรอมกับความรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากร
มาตรา 78/3 ใหความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีดังตอไปนี้
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(1) การขายสินคาที่ไมมีรูปรางเชน สิทธิในสิทธิบัตร กูดวิลล การขายกระแสไฟฟา การขายสินคาที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน หรือการขายสินคาบางชนิดที่ตามลักษณะของสินคาไมอาจกําหนดไดแนนอนวามีการสง
มอบเมื่อใด
(2) การขายสินคาหรือการใหบริการดวยเครื่องอัตโนมัติโดยวิธีการชําระราคาดวยการหยอดเงิน ใช
เหรียญหรือบัตร หรือในลักษณะทํานองเดียวกัน
(3) การขายสินคาหรือการใหบริการโดยการชําระราคาดวยการใชบัตรเครดิต หรือในลักษณะทํานอง
เดียวกัน
(4) การขายสินคาตามสัญญาจะขายสินคาตามมาตรา 77/1 (8) (ก)
(5) การขายสินคาตามมาตรา 77/1 (8) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)
กฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดใหความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นแตกตางกันตามประเภท
ของสินคาหรือประเภทของการใหบริการก็ได
สวน 3
ฐานภาษี
มาตรา 79 ภายใตบังคับมาตรา 79/1 ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการ ไดแก มูลคาทั้งหมดที่
ผูประกอบการไดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคาหรือการใหบริการ รวมทั้งภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดใน
มาตรา 77/1 (19) ถามี ดวย

มูลคาของฐานภาษีใหหมายความถึง เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน คาบริการหรือประโยชนใดๆ ซึ่งอาจคิด
คํานวณไดเปนเงิน
มูลคาของฐานภาษีไมใหรวมถึง
(1) สวนลดหรือคาลดหยอน ที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดลดใหในขณะขายสินคาหรือใหบริการและ
ไดหักสวนลดหรือคาลดหยอนดังกลาวออกจากราคาสินคาหรือราคาคาบริการ โดยไดแสดงใหเห็นไวชัดแจงวาได
มีการหักสวนลดหรือคาลดหยอนไวในใบกํากับภาษีในแตละครั้งที่ออกแลว ทั้งนี้เวนแตสวนลดหรือคาลดหยอน
ในการขายสินคา หรือใหบริการของผูประกอบการจดทะเบียนที่มีสิทธิออกใบกํากับภาษีอยางยอตามมาตรา 86/6
หรือมาตรา 86/7 ผูประกอบการจดทะเบียนจะไมแสดงสวนลดหรือคาลดหยอนดังกลาวใหเห็นชัดแจงไวใน
ใบกํากับภาษีอยางยอก็ได
(2) คาชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(3) ภาษีขาย
(4) คาตอบแทนที่มีลักษณะ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 79/1 ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการในกิจการเฉพาะอยาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาโดยการสงออก ไดแก มูลคาของสินคาสงออกโดยใหใชราคา เอฟ.โอ.
บี. ของสินคาบวกดวยภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา 77/1 (19) และภาษีและคาธรรมเนียมอื่นตามที่จะ
ไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตทั้งนี้ไมใหรวมอากรขาออก
ราคา เอฟ.โอ.บี. ไดแกราคาสินคา ณ ดานศุลกากรสงออกโดยไมรวมคาประกันภัยและคาขนสงจากดาน
ศุลกากรสงออกไปตางประเทศ
(2) ฐานภาษีสําหรับการใหบริการขนสงระหวางประเทศ
(ก) ในกรณีรับขนคนโดยสาร ไดแก มูลคาของคาโดยสาร คาธรรมเนียม และประโยชนอื่นใด
ที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรกอนหักรายจายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น
(ข) ในกรณีรับขนสินคา ไดแก มูลคาของคาระวาง คาธรรมเนียมและประโยชนอื่นใดที่เรียก
เก็บไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนหักรายจายใดๆ เนื่องในการรับขนสินคานั้นออกนอกราชอาณาจักร
(3) ฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการในกิจการเฉพาะอยางประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือ
(2) ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 79/2 ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคา ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคาทุกประเภท ไดแกมูลคาของสินคานําเขา โดยใหใชราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ของสินคา บวกดวยอากรขาเขาภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา 77/1 (19) คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุนและภาษีและคาธรรมเนียมอื่นตามที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
การนําเขาสินคาที่ผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ใหนําอากรขาเขาซึ่งไดรับยกเวนหรือลดหยอนดังกลาว มารวมเปนมูลคาของฐานภาษี
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ไดแกราคาสินคาบวกดวยคาประกันภัยและคาขนสงถึงดานศุลกากรที่นําสินคานั้นเขา
ในราชอาณาจักร เวนแต

(ก) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาดสําหรับของประเภทใดประเภท
หนึ่งที่ตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉลี่ยตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสินคา
ในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(ข) ในกรณีที่เจาพนักงานศุลกากรไดทําการประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสินคาในการคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ.
(2) ฐานภาษีสําหรับการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ค) ถาภายหลังสินคานั้นตอง
เสียอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร อันทําใหผูที่มีความรับผิดตามกฎหมายดังกลาวหรือผูรับโอน
สินคามีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/1 (3) ฐานภาษีสําหรับสินคานั้น ไดแกมูลคาตามสภาพหรื
อปริมาณของสินคาที่เปนอยูในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้นตามมาตรา 78/2 (4)
มาตรา 79/3 การคํานวณมูลคาของฐานภาษีสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการตามมาตรา 79 ใหถือมูลคา
ของฐานภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(1) การขายสินคาหรือการใหบริการโดยไมมีคาตอบแทนหรือมีคาตอบแทนต่ํากวาราคาตลาดโดยไมมี
เหตุอันสมควร มูลคาของฐานภาษีใหถือตามราคาตลาดของสินคาหรือการใหบริการในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
(2) การขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีที่ผูประกอบการนําสินคาไปใชหรือไดใชบริการไมวาโดย
ตนเองหรือบุคคลอื่น โดยมิใชเพื่อการประกอบกิจการโดยตรง ตามมาตรา 77/1 (8) (ง) หรือ (10) มูลคาของฐาน
ภาษีใหถือตามราคาตลาดของสินคาหรือบริการในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
(3) การขายสินคาตามมาตรา 77/1 (8) (จ) ที่เกิดจากสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา
87 (3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง มูลคาของฐานภาษีใหถือตามราคาตลาดของสินคาในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
(4) การขายสินคาที่ไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (5) และภายหลังไดมีการโอน
กรรมสิทธิ์ในสินคาอันทําใหผูรับโอนสินคามีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/1 (2) มูลคาของฐานภาษี
ใหถือราคาตลาดตามสภาพหรือปริมาณของสินคาที่เปนอยูในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น
(5) การขายสินคาในกรณีผูประกอบการมีสินคาคงเหลือ และหรือมีทรัพยสินที่ผูประกอบการมีไวใน
การประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ มูลคาของฐานภาษีใหถือตามราคาตลาดในวันเลิกประกอบกิจการ
ราคาตลาดตามมาตรานี้ ใหถือราคาเฉลี่ยของราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามความเปนจริงทั่วไปในวันที่
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ไดมีการตรวจสอบราคาตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด
และในกรณีที่ไมอาจทราบราคาตลาดไดแนนอน ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใชเกณฑคํานวณ
เพื่อใหไดมาซึ่งราคาตลาดได
มาตรา 79/4 ในกรณีที่มูลคาของฐานภาษีที่ไดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคา การใหบริการ หรือการนําเขา
เปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเงินตราตางประเทศนั้นเปนเงินตราไทยตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีไดรับเงินตราตางประเทศจากการขายสินคาหรือการใหบริการ และไดมีการขายเงินตรา
ตางประเทศที่ไดรับชําระนั้นเปนเงินตราไทยในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ใหถือเงินตรา
ไทยจากการขายนั้นเปนมูลคาของฐานภาษีที่ไดรับหรือพึงไดรับจากการขายสินคาหรือการใหบริการ แลวแตกรณี
เวนแตมิไดมีการขายเงินตราประเทศในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ใหถือตามอัตราถัว

เฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวันทําการสุดทายของเดือนที่ความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น
(2) ในกรณีนําเขาสินคาใหคํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินคานําเขาที่เปนเงินตราตางประเทศเปน
เงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใชคํานวณเพื่อเรียกเก็บอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
มาตรา 79/5 ฐานภาษีสําหรับการนําเขาและการขายซึ่งยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) สําหรับการนําเขา ใหเปนไปตามมาตรา 79/2
(2) สําหรับการขาย ไดแกมูลคาของยาสูบที่ไดมาจากการหักจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มออกจากจํานวนเต็ม
ของราคาขายปลีกของยาสูบ โดยใหคํานวณจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มตามอัตราภาษีมูลเพิ่มที่รวมอยูในจํานวนเต็มของ
ราคาขายปลีก
มาตรา 79/6 ฐานภาษีสําหรับการนําเขาและการขายซึ่งน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันตามความหมายที่กําหนดไว
ในมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) สําหรับการนําเขา ใหเปนไปตามมาตรา 79/2
(2) สําหรับการขาย
(ก) กรณีน้ํามันดิบใหเปนไปตามมาตรา 79
(ข) กรณีผลิตภัณฑน้ํามันแตละชนิด ไดแกมูลคาของผลิตภัณฑน้ํามันชนิดนั้นที่ไดมาจากการ
หักจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มออกจากจํานวนเต็มของราคาขายปลีกของผลิตภัณฑน้ํามันดังกลาว โดยใหคํานวณ
จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มตามอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่รวมอยูในจํานวนเต็มของราคาขายปลีก
ราคาขายปลีกของผลิตภัณฑน้ํามันแตละชนิดตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง
คําวา "น้ํามันดิบ" หมายความวา น้ํามันดิบตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปน
อยางอื่น โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได
คําวา "ผลิตภัณฑน้ํามัน" หมายความวา น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเชื่อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอ
พน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื่อเพลิงหนัก น้ํามันเตา น้ํามันหลอลื่น กาซปโตรเลียมเหลว และผลิตภัณฑน้ํามันอื่น ทั้งนี้
เฉพาะสินคาที่คณะกรรมการกลางกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาดไดกําหนดราคาขายปลีกไว
มาตรา 79/7 ฐานภาษีสําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือการนําเขาสินคาที่มิไดบัญญัติไวในสวนนี้ ให
เปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และในพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขใดๆ เพื่อ
การคํานวณมูลคาของฐานภาษีสําหรับกิจการดังกลาวดวยก็ได
สวน 4
อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
มาตรา 80 ใหใชอัตราภาษีรอยละ 10.0 ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับการประกอบกิจการดังตอไปนี้ ทั้งนี้
เวนแตกรณีที่กําหนดไวมาตรา 80/2

(1) การขายสินคา
(2) การใหบริการ
(3) การนําเขา
อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาแตตองกําหนดอัตราภาษีใหเปนอัตรา
ภาษีเดียวกันสําหรับการขายสินคา การใหบริการและการนําเขาทุกกรณี
มาตรา 80/1 ใหใชอัตราภาษีรอยละ 0 ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับการประกอบกิจการประเภทตางๆ
ดังตอไปนี้
(1) การสงออกสินคาที่มิใชการสงออกสินคาซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81 (3)
(2) การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศ ตามประเภท
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรและไดมีการใชบริการนั้นในตางประเทศ ใหรวมถึงการ
ใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักรเพื่อใชผลิตสินคาในเขตอุตสาหกรรมสงออกเพื่อสงออก และการใหบริการที่
กระทําในเขตอุตสาหกรรมสงออกเพื่อใชผลิตสินคาเพื่อสงออกดวย
(3) การใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระทําโดยผูประกอบการที่
เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและสําหรับกรณีที่การใหบริการกระทําโดยผูประกอบการที่เปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศใหเสียในอัตรารอยละ 0 เฉพาะในกรณีที่ประเทศนั้นๆ ไดใชอัตรา
ภาษีรอยละ 0 สําหรับการใหบริการดังกลาวที่กระทําโดยผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยดวย
(4) การขายสินคาหรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจตาม
โครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(5) การขายสินคาหรือการใหบริการกับองคการสหประชาชาติ ทบวง การชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกลสุลใหญ สถานกงสุล ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินคาหรือการ
ใหบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(6) การขายสินคาหรือการใหบริการระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับคลังสินคาทัณฑบน ระหวาง
คลังสินคาทัณฑบนกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก หรือระหวางผูประกอบการ
กับผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกไมวาจะอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกเดียวกัน
หรือไม ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินคาหรือการใหบริการที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
คลังสินคาทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความถึงคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
มาตรา 80/2 ใหใชอัตราภาษีรอยละ 2.5 ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการใน
ราชอาณาจักร ซึ่งกิจการดังกลาวตองคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/16
อัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหลดลงไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาแตตองกําหนดอัตราภาษีใหเปนอัตรา
ภาษีเดียวกันสําหรับการขายสินคา และการใหบริการทุกกรณี
สวน 5

การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
มาตรา 81 ใหยกเลิกภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการประกอบกิจการประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
(1) การขายสินคาที่มิใชการสงออก หรือการใหบริการ ดังตอไปนี้
(ก) การขายพืชผลทางการเกษตร ไมวาจะเปน ลําตน กิ่ง ใบ เปลือก หนอ ราก เหงา ดอก หัว
ฝก เมล็ด หรือสวนอื่นๆ ของพืช และวัตถุพลอยไดจากพืช ทั้งนี้ ที่อยูในสภาพสด หรือรักษาสภาพไวเพื่อมิใหเสีย
เปนการชั่วคราวในระหวางขนสงดวยการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง หรือดวยการจัดทําหรือปรุงแตงโดยวิธีการอื่น
หรือรักษาสภาพไวเพื่อมิใหเสียเพื่อการขายปลีกหรือขายสงดวยวิธีการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง ทําใหแหง บด ทําให
เปนชิ้นหรือดวยวิธีอื่น ขาวสารหรือผลิตภัณฑที่ไดจากการสีขาว แตไมรวมถึงไมซุง ฟน หรือผลิตภัณฑที่ไดจาก
การเลื่อยไม หรือผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุกระปอง ภาชนะหรือหีบหอ ที่ทําเปนอุตสาหกรรม ตามลักษณะ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(ข) การขายสัตว ไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิตและในกรณีสัตวไมมีชีวิต ไมวาจะเปนเนื้อ สวน
ตางๆ ของสัตว ไข น้ํานมและวัตถุพลอยไดจากสัตว ทั้งนี้ ที่อยูในสภาพสดหรือรักษาสภาพไวเพื่อมิใหเสียเปนการ
ชั่วคราวในระหวางขนสงดวยการแชเย็น แชเย็นจนแข็ง หรือดวยการจัดทําหรือปรุงแตงโดยวิธีการอื่น หรือรักษา
สภาพไวเพื่อมิใหเสียเพื่อการขายปลีกหรือขายสงดวย วิธีการแชเย็น ทําใหแหง บด ทําใหเปนชิ้น หรือดวยวิธีอื่น
แตไมรวมถึงผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุกระปอง ภาชนะ หรือหีบหอที่ทําเปนอุตสาหกรรม ตามลักษณะ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(ค) การขายปุย
(ง) การขายปลาปน อาหารสัตว
(จ) การขายยาหรือเคมีภัณฑที่ใชสําหรับพืชหรือสัตว เพื่อบํารุงรักษา ปองกัน ทําลายหรือกําจัด
ศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว
(ฉ) การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน
(ช) การใหบริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(ซ) การใหบริการที่เปนงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ
ที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(ฌ) การใหบริการการประกอบโรคศิลป การสอบบัญชี การวาความ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบ
วิชาชีพอิสระนั้น
(ญ) การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(ฎ) การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ ทั้งนี้ ในสาขาและลักษณะการประกอบ
กิจการที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(ฏ) การใหบริการหองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว
(ฐ) การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน
(ฑ) การใหบริการจัดแขงขันกีฬาสมัครเลน
(ฒ) การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ ทั้งนี้ เฉพาะบริการในสาขาและลักษณะการ
ประกอบกิจการตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

(ณ) การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร
(ด) การใหบริการขนสงระหวางประเทศ ซึ่งมิใชเปนการขนสงโดยอากาศยานหรือเรือเดิน
ทะเล
(ต) การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพย
(ถ) การใหบริการของราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ไมรวมถึงบริการที่เปนการพาณิชยของ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเปนการหารายไดหรือผลประโยชนไมวาจะเปนกิจการสาธารณูปโภคหรือไมก็ตาม
(ท) การขายสินคาหรือการใหบริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสงรายรับทั้งสิ้นใหแกรัฐ
โดยไมหักรายจาย
(ธ) การขายสินคาหรือการใหบริการเพื่อประโยชนแกการศาสนาหรือการสาธารณกุศล
ภายในประเทศ ซึ่งไมนําผลกําไรไปจายในทางอื่น
(น) การขายสินคาหรือการใหบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(2) การนําเขาสินคาดังตอไปนี้
(ก) สินคาตาม (1) (ก) ถึง (ฉ)
(ข) สินคาจากตางประเทศที่นําเขาไปอุตสาหกรรมสงออก ทั้งนี้ เฉพาะสินคาที่ไดรับยกเวน
อากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(ค) สินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากร
(ง) สินคาซึ่งนําเขาและอยูในอารักขาของศุลกากร แลวไดสงกลับออกไปตางประเทศ โดยได
คืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(3) การสงออกซึ่งสินคาหรือบริการของผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา
82/16
การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการประกอบกิจการตามมาตรานี้อธิบดีจะเสนอใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดลักษณะของกิจการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการที่ไดรับการยกเวนตาม
มาตรานี้ก็ได และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไดวินิจฉัยแลว ใหประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และหากกิจการนั้นมิไดเปนไปตามลักษณะ และเงื่อนไขที่กําหนด กิจการนั้นจะ
ไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรานี้
มาตรา 81/1 ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และ
กิจการดังกลาวมีมูลคาของฐานภาษีไมเกินมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดจํานวนมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมใหแตกตาง
กันในกิจการแตละปนะเภทไมได แตจํานวนมูลคาของฐานภาษีที่กําหนดจะตองไมนอยกวา 600,000 บาทตอป
มาตรา 81/2 กิจการใดไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามสวนนี้หรือตามกฎหมายอื่น ใหผูประกอบการไดรับยกเวน
การปฏิบัติตามหมวดนี้ แตอธิบดีจะกําหนดใหผูประกอบการตองจัดทํารายงานตามสวน 11 ก็ได

มาตรา 81/3 ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มดังตอไปนี้ มีสิทธิแจงตออธิบดีตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวดนี้ได โดยตองคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3
(1) กิจการขายสินคาตามที่ระบุไวในมาตรา 81 (1) (ก) ถึง (ฉ)
(2) กิจการขนาดยอมตามมาตรา 81/1
(3) กิจการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
เมื่อผูประกอบการตามวรรคหนึ่ง ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/1 (2) แลว ผูประกอบการ
ดังกลาวจะเลิกเสียภาษีมูลคาเพิ่มไดตอเมื่อไดใชสิทธิขอถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/10 (3) และ
อธิบดีไดสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลว
สวน 6
ผูมีหนาที่เสียภาษีและการคํานวณภาษี
มาตรา 82 ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามบทบัญญัติในหมวดนี้
(1) ผูประกอบการ
(2) ผูนําเขา
มาตรา 82/1 เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มดวย
(1) ในกรณีที่ผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักรและไดขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเปน
ปกติธุระโดยมีตัวแทนอยูในราชอาณาจักรไดแก ตัวแทนดังกลาว
(2) ในกรณีการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (5)
ถาภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือโอนสิทธิในบริการนั้นไปใหกับบุคคลที่มิใชองคการ
สหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถาน
กงสุล ไดแกผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิในบริการดังกลาว
(3) ในกรณีสินคานําเขาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ค) ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ไดแก
(ก) ผูที่มีความรับผิดตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
(ข) ผูรับโอนสินคา ถามีการโอนสินคาดังกลาว
(4) ในกรณีที่มีการควบเขากัน ไดแก ผูที่ควบเขากันและผูประกอบการใหม
(5) ในกรณีโอนกิจการ ไดแก ผูโอนและผูรับโอน
มาตรา 82/2 ในกรณีผูประกอบการอยูนอกราชอาณาจักร ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการ รวม
ตลอดถึง ลูกจาง หรือผูทําการแทนซึ่งมีอํานาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่อยูในราชอาณาจักร
เปนผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มรวมกับบุคคลตามมาตรา 82
มาตรา 82/3 ภายใตบังคับมาตรา 82/7 มาตรา 82/8 และมาตรา 82/16 ใหผูประกอบการเสียภาษีมูลคาเพิ่มโดย
คํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อในแตละเดือนภาษี

หากภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ ใหผูประกอบการชําระภาษีเทากับสวนตางนั้น
หากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย ใหเปนเครดิตภาษีและใหผูประกอบการนั้นมีสิทธิไดรับคืนภาษีหรือนําไป
ชําระภาษีมูลคาเพิ่มไดตามสวน 8
ภาษีซื้อที่มิไดนําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจําเปนตามที่อธิบดี
กําหนด ใหมีสิทธินําไปหักในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนดแตตองไมเกินสามปนับจากวันที่ไดมีการออกใบกํากับภาษี
มาตรา 82/4 ภายใตบังคับมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 ใหผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น โดยคํานวณจากฐาน
ภาษีตามสวน 3 และอัตราภาษีตามสวน 4
บทบัญญัติมาตรานี้ มิไดเปนการหามผูประกอบการจดทะเบียนที่จะเสนอหรือแสดงราคาสินคาหรือ
ราคาคาบริการแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการในราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว ทั้งนี้ ไมวาผูประกอบการจด
ทะเบียนจะไดแจงใหผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการทราบดวยหรือไมก็ตาม
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามมาตรานี้ ยอมเปน
ภาษีขายของผูประกอบการจดทะเบียนนั้น
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนใดถูกผูประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บตามมาตรานี้
เนื่องจากการซื้อสินคาหรือรับบริการมาเพื่อใชในการประกอบกิจการของตน ยอมเปนภาษีซื้อของผูประกอบการ
จดทะเบียนที่เปนผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการนั้น
มาตรา 82/5 ภาษีซื้อในกรณีดังตอไปนี้ ไมใหนํามาหักในการคํานวณภาษีตามมาตรา 82/3
(1) กรณีไมมีใบกํากับภาษีหรือไมอาจแสดงใบกํากับภาษีไดวามีการชําระภาษีซื้อ เวนแตจะเปนกรณีมี
เหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(2) กรณีใบกํากับภาษีมีขอความไมถูกตองหรือไมสมบูรณในสวนที่เปนสาระสําคัญตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(3) ภาษีซื้อที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบกิจการของผูประกอบการตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกําหนด
(4) ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(5) ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีซึ่งออกโดยผูที่ไมมีสิทธิออกใบกํากับภาษีตามสวน 10
(6) ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 82/6 ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและประเภท
ที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และผูประกอบการจดทะเบียนไดนําสินคาหรือบริการที่ไดมาหรือไดรับมาในการ
ประกอบกิจการของตนไปใช หรือจะใชในกิจการทั้งสองประเภท ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นเฉลี่ยภาษีซื้อที่
จะนํามาหักออกจากภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด

มาตรา 82/7 ในการขายยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตามมาตรา 79/5 ให
ผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อ โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา 79/5 (2) ของ
สวน 3 และอัตราภาษีตามสวน 4 สําหรับการขายทุกทอด
มาตรา 82/8 ในการขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันตามมาตรา 79/6 ใหผูประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อ โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา 79/6 (2) (ก) หรือ (ข) ของสวน 3 และอัตราภาษี
ตามสวน 4 สําหรับการขายทุกทอด
มาตรา 82/9 ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และไดนําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แลว ตอมาหากมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เกิดขึ้นอันเปนเหตุให
ภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหผูประกอบการจด
ทะเบียนดังกลาวนําภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการที่เพิ่มขึ้นนั้นมารวมในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหถือเปนภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ไดออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9
(1) มีการเพิ่มราคาสินคาที่ขายเนื่องจากสินคาเกินกวาจํานวนที่ตกลงซื้อขายกัน คํานวณราคาสินคา
ผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
(2) มีการเพิ่มราคาคาบริการเนื่องจากใหบริการเกินกวาขอกําหนดที่ตกลงกัน คํานวณราคาคาบริการ
ผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบเพิ่มหนี้ นําภาษีมูลคาเพิ่มที่ปรากฏตามใบเพิ่มหนี้ดังกลาวมาหัก
ออกในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหถือเปนภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ไดรับใบเพิ่มหนี้นั้น
มาตรา 82/10 ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และไดนําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แลว ตอมาหากมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เกิดขึ้น อันเปนเหตุให
ภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนลดลงไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหผูประกอบการจด
ทะเบียนดังกลาวนําภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการที่ลดลงนั้นมาหักออกจากภาษีขายของตนใน
เดือนภาษีที่ไดออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10
(1) มีการลดราคาสินคาที่ขายเนื่องจากสินคาผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน สินคาชํารุดเสียหาย หรือขาด
จํานวน คํานวณราคาสินคาผิดพลาดสูงกวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
(2) มีการลดราคาคาบริการเนื่องจากการใหบริการผิดขอกําหนดที่ตกลงกันบริการขาดจํานวน คํานวณ
ราคาคาบริการผิดพลาดสูงกวาที่เปนจริงหรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
(3) ไดรับสินคาที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินคาชํารุดบกพรอง ไมตรงตามตัวอยาง ไมตรงตามคํา
พรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
(4) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากเหตุและตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดรับใบลดหนี้ นําภาษีมูลคาเพิ่มที่ปรากฏตามใบลดหนี้ดังกลาวมาหัก
ออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ไดรับใบลดหนี้นั้น
มาตรา 82/11 ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และไดนําภาษีขายไปรวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 แลว ตอมาหากมีหนี้สูญเกิดขึ้นจากการขายสินคาหรือการใหบริการและการ

จําหนายหนี้สูญดังกลาวไดเปนไปตามจํานวน หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ใหผูประกอบการ
จดทะเบียนนําภาษีขายที่คํานวณจากสวนของหนี้สูญดังกลาวมาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ไดมี
การจําหนายหนี้สูญ
การคํานวณสวนของหนี้สูญเพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
หนี้สูญรายใดที่ไดจําหนายไปตามวรรคหนึ่งแลว ถาผูประกอบการจดทะเบียนไดรับชําระในภายหลัง
ใหนําภาษีขายที่คํานวณจากสวนของหนี้สูญตามวรรคหนึ่ง ที่ไดรับชําระดังกลาวมารวมเปนภาษีขายในเดือนภาษี
ที่ไดรับชําระ
มาตรา 82/12 ในการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (5)
และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคา หรือโอนสิทธิในบริการอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มให
ผูรับโอนสินคาหรือผูรับโอนสิทธิในบริการที่มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/1 (2) เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา 79/3 (4) ของสวน 3 และอัตราภาษี
ตามมาตรา 80
มาตรา 82/13 ในกรณีที่ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรและไดเขามาประกอบกิจการขายสินคาหรือ
ใหบริการในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว โดยไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา 85/3 หรือใน
กรณีที่ผูประกอบการที่ไดใหบริการจากตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร ใหผูประกอบการ
ดังกลาวเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และชําระภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น โดยใหคํานวณจากฐาน
ภาษีตามสวน 3 และอัตราภาษีตามมาตรา 80 หรือมาตรา 80/1 แลวแตกรณี
มาตรา 82/14 ใหผูนําเขาเสียภาษีมูลคาเพิ่มและชําระภาษีสําหรับสินคานําเขาเมื่อความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น โดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามสวน 3 และอัตราภาษีตามมาตรา 80
มาตรา 82/15 ในการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราศุลกากร และภายหลังไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มใหผูรับโอน
สินคาที่มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/1 (3) เสียภาษีมูลคาเพิ่มและชําระภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อความรับ
ผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้นโดยใหคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา 79/2 (2) ของสวน 3 และอัตราภาษีตาม
มาตรา 80
มาตรา 82/16 เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ ซึ่งประกอบกิจการเฉพาะการขายสินคาหรือการ
ใหบริการในราชอาณาจักร และกิจการดังกลาวมีมูลคาของฐานภาษีเกินกวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาด
ยอมตามมาตรา 81/1 แตไมเกินกวามูลคาของฐานภาษีซึ่งไดคํานวณตามหลักเกณฑตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา ใหผูประกอบดังกลาวเสียภาษีมูลคาเพิ่มโดยคํานวณจากฐานภาษีในเดือนภาษี ตามอัตราภาษีที่กําหนดไว
ในมาตรา 80/2
ในการคํานวณฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาตรา 79 วรรคสาม (3) มาใชบังคับ
หามมิใหผูประกอบการตามวรรคหนึ่งซึ่งไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อ
สินคาหรือผูรับบริการตามมาตรา 82/4 หรือออกใบกํากับภาษี

มาตรา 82/17 บทบัญญัติมาตรา 82/16 มิไดเปนการหามผูประกอบการที่จะใชสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามที่
กําหนดในมาตรา 82/3 แตเมื่อใชสิทธิดังกลาวแลวจะขอใหนํามาตรา 82/16 มาใชบังคับอีกไมได
มาตรา 82/18 ใหผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/16 แจงใหอธิบดีทราบในกรณี
และภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(1) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนที่ประสงคจะคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 ใหแจงตอ
อธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(2) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตอมามีมูลคาของฐานภาษีเกินกวามูลคาของฐานภาษีตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 82/16 ใหแจงตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมูลคา
ของฐานภาษีเกินกวามูลคาของฐานภาษีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ใหผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง เสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3 และไมมีสิทธิคํานวณเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/16 อีกตอไป
ในการคํานวณเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามวรรคสอง หามมิใหนําภาษีซื้อที่ถูกผูประกอบการจดทะเบียนอื่น
เรียกเก็บในขณะที่เปนผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/16 มาหักในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 82/3
สวน 7
การยื่นแบบและการชําระภาษี
มาตรา 83 ภายใตบังคับมาตรา 83/1 ใหผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดี
กําหนด โดยใหยื่นเปนรายเดือนภาษีพรอมกับชําระภาษีถามี ไมวาจะไดขายสินคาหรือใหบริการในเดือนภาษีนั้น
หรือไมก็ตาม
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีสําหรับเดือนภาษีใดใหยื่นภายในวันที่สิบหาของเดือน
ถัดไป เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี ใหยื่นและชําระ ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู ทั้งนี้ เวนแตอธิบดีจะกําหนดสถานที่เปนอยางอื่น
ถาผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระ
ภาษี ใหแยกยื่นและชําระเปนรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนจะยื่นคํารองตออธิบดี
ขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือ ณ สถานที่
ที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสามก็ได และเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีแลว ใหถือปฏิบัติตั้งแตเดือนภาษีที่อธิบดี
กําหนดเปนตนไป
ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง หากมีเครดิตภาษีหรือมีภาษีที่ตองขอคืนใหดําเนินการ
ตามสวน 8
มาตรา 83/1 สําหรับกิจการบางประเภทและหรือบางขนาด ซึ่งผูประกอบการจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา อาจ
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามชวงเวลา
ภาษี โดยใหแตละชวงเวลาภาษีมีกําหนดไมเกินสามเดือนก็ได

และเพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาชวงเวลาภาษีแต
ละชวงตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเปนเดือนภาษีสําหรับกิจการนั้นๆ
มาตรา 83/2 เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี ใหผูมีหนาที่เสียภาษีตามมาตรา 82/1 (1) (3) (4) หรือ (5) และ
มาตรา 82/2 มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเชนเดียวกับผูประกอบการจดทะเบียน
มาตรา 83/3 ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแทนหรือรวมกับผูประกอบการ
จดทะเบียน
(1) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ไดแก ผู
อนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนหรือผูนําเขาเปนบุคคลธรรมดาซึ่งถึงแกความตาย ไดแก ผูจัดการ
มรดก ทายาทหรือผูครอบครองทรัพยมรดก
(3) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ไดแก ผูอํานวยการ ผูจัดการหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลนั้น
(4) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ไดแก กรรมการ ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือผูมี
หนาที่รับผิดชอบในการจัดการ
(5) ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเลิกกัน โดยมีการชําระบุญชี ไดแก ผูชําระบัญชีและ
กรรมการ ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันเลิกนิติบุคคล
นั้น
มาตรา 83/4 ภายใตบังคับสวน 13 และสวน 14 ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว
ไมถูกตองครบถวน ไมวาการคลาดเคลื่อนนั้นจะเปนเหตุใหจํานวนภาษีในเดือนภาษีเปลี่ยนแปลงไปหรือไมก็ตาม
ใหผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับชําระภาษีถามี ใหถูกตอง
ครบถวน โดยยื่น ณ สถานที่ที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวกอน
มาตรา 83/5 ในการขายทอดตลาด ใหผูทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียน มี
หนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่ตองเสีย
ใหผูมีหนาที่นําสงตามวรรคหนึ่ง นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มโดยยื่นรายการตามแบบนําสงภาษีที่อธิบดี
กําหนด ณ สถานที่และกําหนดเวลาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 52 และใหนํามาตรา 54 และมาตรา 55 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ใหผูทอดตลาดที่เปนสวนราชการ ออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูซื้อในการขายทอดตลาด และจัดทําสําเนา
ใหกับผูประกอบการจดทะเบียนที่มีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มไวเพื่อเปนหลักฐาน
ในกรณีที่สวนราชการขายทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนที่ถูกยึดมาตามกฎหมายโดยวิธีอื่น
นอกจากการขายทอดตลาด ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใบเสร็จรับเงินที่สวนราชการออกใหตามวรรคสาม และวรรคสี่ ใหถือเปนใบกํากับภาษี เวนแต
ใบเสร็จรับเงินที่สวนราชการออกใหในการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนที่ตองเสียภาษี
ตามมาตรา 82/16 ไมใหถือเปนใบกํากับภาษี

มาตรา 83/6 เมื่อมีการชําระราคาสินคาหรือราคาคาบริการใหกับผูประกอบการดังตอไปนี้ ใหผูจายเงินคาซื้อ
สินคาหรือคาบริการมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการมีหนาที่เสียภาษี
(1) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรซึ่งไดเขามาประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนการชั่วคราวตามมาตรา 85/3
(2) ผูประกอบการที่ไดใหบริการในตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร
(3) ผูประกอบการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ใหนํามาตรา 83/5 วรรคสอง มาใชบังคับ
มาตรา 83/7 ในการขายสินคาหรือการใหบริการที่ไดเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 ใหผูรับโอนสินคาหรือ
ผูรับโอนสิทธิในบริการมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ตนมีหนาที่ตองเสียตามมาตรา 82/12 ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนา
ใหนํามาตรา 83/5 วรรคสอง มาใชบังคับ
มาตรา 83/8 ภายใตบังคับมาตรา 83/9 ใหผูนําเขาที่มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ยื่นใบขนสินคาตามแบบที่อธิบดี
กรมศุลกากรกําหนดตอเจาพนักงานศุลกากร ณ ดานศุลกากรตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยศุลกากรและชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่มตอเจาพนักงานศุลกากร พรอมกับการชําระอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
ในกรณีนําเขาสินคาเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือในกรณีนําเขา
เครื่องจักร หรือวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก ของผูไดรับการสงเสริมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุนผูนําเขาจะวางเงินประกัน หลักประกัน หรือจัดใหมีผูค้ําประกันเพื่อเปนประกันภาษีมูลคาเพิ่มแทนการ
ชําระภาษีก็ได
วิธีการประกันและการถอนประกัน ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี
ในการนําเขาสินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากร ซึ่งไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ค) ถาภายหลังสินคานั้นตองเสียอากรตามกฎหมาย
วาดวยพิกัดอัตราศุลกากร ใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีตามมาตรา 82/1 (3) ยื่นใบขนสินคาและชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง
พรอมกับการชําระอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
มาตรา 83/9 ในกรณีที่มีการนําสินคาที่นําเขาเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเขต
อุตสาหกรรม ถาภายหลังสินคานั้นไดปลอยออกจากคลังสินคาทัณฑบนโดยมิใชเพื่อสงออกหรือไดมีการนํา
สินคาออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกโดยมิใชเพื่อสงออก ใหผูนําเขาที่มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มยื่นใบขนสินคา
และชําระภาษีมูลคาเพิ่มตอเจาพนักงานศุลกากร พรอมกับการชําระอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
มาตรา 83/10 ในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
(1) สําหรับสินคาที่นําเขา ใหกรมศุลกากรเรียกเก็บเพื่อกรมสรรพากรและในกรณีของตกคางตามมาตรา
78/2 (3) ใหกรมศุลกากรหักภาษีมูลคาเพิ่มพรอมเบี้ยปรับเงินเพิ่มเพื่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด
(2) สําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการที่ตองเสียภาษีสรรพาสามิตดวยใหกรมสรรพสามิตเรียกเก็บ
เพื่อกรมสรรพากร

สวน 8
เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
มาตรา 84 เครดิตภาษีที่เหลืออยูในแตละเดือนภาษีจากการคํานวณภาษีตามมาตรา 82/3 ใหผูประกอบการจด
ทะเบียนมีสิทธินําไปชําระภาษีมูลคาเพิ่มได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนภาษีนั้นตามมาตรา 83 หรือมาตรา
83/1 เวนแตในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไมถูกตอง
ครบถวนตามมาตรา 83/4 ก็ใหมีสิทธิขอคืนพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมนั้น
มาตรา 84/1 การขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการใหกระทําไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) การขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีที่มีภาษีตองคืน แตผูประกอบการจดทะเบียนมิไดขอคืนตาม
มาตรา 84 ใหผูประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิยื่นคํารองขอคืนภาษีภายในสามปนับแตวันพนกําหนดเวลายื่นแบบ
แสดงรายการภาษีสําหรับเดือนภาษีนั้น
(2) การขายสินคาหรือการใหบริการในกรณีอื่น ใหยื่นคํารองขอคืนภายในสามปนับแตวันที่ไดชําระภาษี
คํารองขอคืนภาษีใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผูขอคืนภาษีเปนผูประกอบการจดทะเบียน ใหยื่นคํารองขอคืนภาษี ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่
สถานประกอบการตั้งอยู และถาผูประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแหง ใหยื่นคํารองขอคืนภาษี
เปนรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหยื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน ก็ใหยื่นคํารองขอคืนภาษีรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ หรือ ณ สถานที่ที่
อธิบดีกําหนดตามมาตรา 83 วรรคสี่ และในกรณีที่ผูขอคืนภาษีมิใชผูประกอบการจดทะเบียนใหยื่นคํารองขอคืน
ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่ผูขอคืนมีภูมิลําเนา
มาตรา 84/2 การขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการนําเขาในกรณีดังตอไปนี้ใหกระทําไดตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ในกรณีผูนําเขามีของโตแยงตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเปนคดีในศาลการขอคืนภาษีใหกระทํา
ภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยขอโตแยงอากรขาเขาเปนหนังสือ หรือนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึง
ที่สุดแลวแตกรณี
(2) ในกรณีผูนําเขาที่มิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนไดชําระภาษีมูลคาเพิ่มแลว และตอมาไดสง
สินคากลับออกไป การขอคืนภาษี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราสวนเชนเดียวกับการคืน
อากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่กําหนดไวสําหรับขอคืนอากรขาเขา
คํารองขอคืนภาษีตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีผูขอคืนภาษีเปนผูประกอบการจดทะเบียน ใหยื่นคํารองขอคืน ณ ที่วาการอําเภอทองที่ตามที่
กําหนดในมาตรา 84/1 วรรคสาม และในกรณีผูขอคืนภาษีมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียน ใหยื่นคํารองขอคืน
ณ ดานศุลกากรขาเขา
มาตรา 84/3 การคืนภาษีมูลคาเพิ่ม ใหผูไดรับคืนภาษีไดรับดอกเบี้ยตามหลักเกณฑตามมาตรา 4 ทศ
สวน 9
การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

มาตรา 85 ผูประกอบการซึ่งจะเริ่มประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการใหมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มกอนวันเริ่มประกอบกิจการ
คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และใหยื่น ณ ที่วาการ
อําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู
ถาผูประกอบการมีสถานประกอบการหลายแหง ใหยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ที่วาการอําเภอ
ทองที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู
การยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและการออกใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหผูประกอบการดังกลาวเปนผูประกอบการจดทะเบียนนับแตวันที่ระบุ
ไวในใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
มาตรา 85/1 ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(1) สําหรับผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการและมีมูลคาของฐานภาษีในการ
ประกอบกิจการเกินมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา
81/1 ใหยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มภายในสามสิบวันนับแต
(ก) วันที่มูลคาของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาด
ยอม สําหรับกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมไวแลว หรือ
(ข) วันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ สําหรับกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคา
ของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมขึ้นใหม หรือมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของฐานภาษี
ของกิจการขนาดยอมนอยกวาที่กําหนดไวกอน
(2) สําหรับผูประกอบการที่ไดแจงตออธิบดีเพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81/3 ใหยื่นคําขอจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดแจงตออธิบดี
ใหนํามาตรา 85 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับ
มาตรา 85/2 ใหตัวแทนตามมาตรา 82/1 (1) เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของ
ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรดวย
มาตรา 85/3 ใหผูประกอบการดังตอไปนี้ไมตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(1) ผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักร และเขามาประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการใน
ราชอาณาจักรเปนครั้งคราว
(2) ผูประกอบการที่ใหบริการจากตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร
(3) ผูประกอบการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร
อธิบดีจะผอนผันใหผูประกอบการตาม (1) หรือ (3) ซึ่งการประกอบกิจการของผูประกอบการดังกลาวมี
ลักษณะและวิธีการตามที่อธิบดีกําหนดมีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนการชั่วคราวก็ได
การยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราว และการออกใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราว ให
เปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่จะ
พิจารณากําหนดวา การเขามาประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรอยางใด เปนการเขามา
ประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการในราชอาณาจักรเปนครั้งคราว
มาตรา 85/4 ใหผูประกอบการจดทะเบียนแสดงใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไว ณ ที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายในสถาน
ประกอบการเปนรายสถานประกอบการ
มาตรา 85/5 ในกรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูประกอบการจด
ทะเบียนยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
การยื่นคําขอและการออกใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ใหถือเปนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
มาตรา 85/6 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ประเภทสินคาหรือบริการ ใหผูประกอบการจดทะเบียนแจง
การเปลี่ยนแปลงนั้น ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวภายในสิบหาวันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
การแจงการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง และการออกใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่เปลี่ยนแปลง
รายการแลว ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 85/7 ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะเปดสถานประกอบการเพิ่มเติม ใหผูประกอบการจด
ทะเบียนนั้นแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวกอนวันเปด
สถานประกอบการเพิ่มเติมไมนอยกวาสิบหาวัน เพื่อขอรับใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสถานประกอบการ
นั้น
ในการเปดสถานประกอบการบางแหง ใหผูประกอบการจดทะเบียนแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวภายในสิบหาวันนับจากวันปดสถานประกอบการ
ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ปดสถานประกอบการ คืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของสถาน
ประกอบการนั้น ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวพรอมกับการแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ใหนํามาตรา 85/6 วรรคสองมาใชบังคับ
มาตรา 85/8 ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะยายสถานประกอบการใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจง
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวกอนวันยายสถาน
ประกอบการไมนอยกวาสิบหาวัน
ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ยายสถานประกอบการแจงการเปดสถานประกอบการแหงใหม ณ ที่วา
การอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการแหงใหมตั้งอยูกอนวันเปดสถานประกอบการแหงใหมไมนอยกวาสิบหาวัน

เพื่อขอรับใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสถานประกอบการแหงใหมนั้น พรอมกับคืนใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มของสถานประกอบการเดิม
ใหนํามาตรา 85/6 วรรคสองมาใชบังคับ
มาตรา 85/9 ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและเงื่อนไขของสถานประกอบการที่ผูประกอบการจดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นเปนการชั่วคราวเปนสถานประกอบการเฉพาะกิจได
สถานประกอบการชั่วคราวที่มีลักษณะและเงื่อนไขเปนสถานประกอบการเฉพาะกิจตามที่อธิบดีกําหนด
ไมใหถือวาเปนสถานประกอบการที่อยูในบังคับของมาตรา 85/6 มาตรา 85/7 และมาตรา 85/8 แตผูประกอบการ
จดทะเบียนซึ่งจัดตั้งสถานประกอบการเฉพาะกิจจะตองทํารายงานและปฏิบัติตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 85/10 ใหผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ มีสิทธิขอใหอธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มได
(1) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมไวแลว ไดแก
ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งกิจการของตนมีมูลคาของฐานภาษีต่ํากวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอม
ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามปกอนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(2) ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมให
สูงขึ้นกวาที่กําหนดไวกอน ไดแกผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งกิจการของตนมีมูลคาของฐานภาษีกอนการแกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ต่ํากวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามป
(3) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดแจงตออธิบดีเพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 81/3 ไดแก
ผูประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงโดยนับแตวันที่ผูนั้นเริ่มเปนผูประกอบการจดทะเบียน และตองมีมูลคาของฐานภาษีของกิจการต่ํา
กวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาตลอดระยะเวลาดังกลาว
(4) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งตองเสียภาษีตามมาตรา 82/16 ซึ่งกิจการของตนมีมูลคาของ
ฐานภาษีต่ํากวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกอนการขอถอนทะเบียนภาษีมูลเพิ่ม
การใชสิทธิขอใหอธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
กฎกระทรวงตาม (3) จะกําหนดระยะเวลาใหแตกตางกันในกิจการแตละประเภทก็ได แตระยะเวลาที่
กําหนดจะตองไมนอยกวาสองป
มาตรา 85/11 กิจการใดที่ผูประกอบการไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว และมีมูลคาของฐานภาษีสูงกวา
มูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมตามที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 81/1 แตตอมา
ไดมีการแกไขเพิ่เติมพระราชกฤษฎีกากําหนดมูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมสูงกวาที่กําหนดไวกอน ซึ่ง
มีผลทําใหมูลคาของฐานภาษีของกิจการดังกลาวต่ํากวามูลคาของฐานภาษีของกิจการขนาดยอมที่กําหนดขึ้นใหม
ใหการจดทะเบียนของผูประกอบการนั้นยังคงมีผลตอไป เวนแตผูประกอบการจดทะเบียนจะไดใชสิทธิตาม
มาตรา 85/10 (2) และ (4) ขอใหอธิบดีสั่งถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

มาตรา 85/12 ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา
สามสิบวัน ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นแจงการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยูภายในสิบหาวันนับจากวันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว
มาตรา 85/13 ผูประกอบการจดทะเบียนใดประสงคจะโอนกิจการบางสวนหรือทั้งหมด ใหผูประกอบการจด
ทะเบียนนั้นแจงการโอนกิจการและการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มถามี หรือแจงการโอนและแจง
การเลิกประกอบกิจการตามมาตรา 85/15 แลวแตกรณี ตามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มไวกอนวันโอนกิจการไมนอยกวาสิบหาวัน
ในกรณีที่ผูรับโอนกิจการเปนผูประกอบกิจการจดทะเบียน ใหผูรับโอนแจงการรับโอนกิจการ และการ
เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ถามี ณ สถานที่ที่ผูรับโอนไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวไมนอยกวา
สิบหาวันกอนวันรับโอนกิจการ และในกรณีที่ผูรับโอนไมใชผูประกอบการจดทะเบียนใหผูรับโอนยื่นคําขอจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันรับโอนกิจการ และเมื่อไดยื่นคําขอแลวใหผูรับโอนประกอบ
กิจการดังกลาวตอเนื่องไปพลางกอนได
ใหนํามาตรา 85/15 วรรคสอง มาใชบังคับในกรณีที่เปนการโอนกิจการทั้งหมด
มาตรา 85/14 ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนนิติบุคคลใดประสงคจะควบเขากัน ใหผูประกอบการจดทะเบียน
นั้นแจงการเลิกประกอบกิจการตามมาตรา 85/15 ตามแบบที่อธิบดีกําหนด และใหนิติบุคคลใหมซึ่งไดควบเขากัน
ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดจดทะเบียนนิติบุคคลใหม
มาตรา 85/15 ผูประกอบการจดทะเบียนใดเลิกประกอบกิจการใหผูประกอบกิจการจดทะเบียนนั้นแจงการเลิก
กิจการตามแบบที่อธิบดีกําหนด ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวภายในสิบหาวันนับจากวันเลิก
ประกอบกิจการ
ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่เลิกกิจการคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มไวพรอมกับการแจงเลิกประกอบกิจการ
มาตรา 85/16 ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาถึงแกความตาย ใหความเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนของผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวสิ้นสุดลง และใหผูครอบครองทรัพยมรดกที่
รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายมีสิทธิประกอบกิจการตอไปไดอีกไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่
ผูประกอบการจดทะเบียนถึงแกความตาย แตตองแจงใหนายทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มทราบถึงความตายของ
ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเร็วที่สุด
ในกรณีที่ผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายใชสิทธิดําเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่ง ใหผูครอบครองทรัพยมรดกดังกลาวมีสิทธิและความรับผิดในฐานะผูประกอบการจดทะเบียน และใน
กรณีที่มีเหตุอันสมควร ผูครอบครองทรัพยมรดกนั้นอาจขอใหอธิบดีสั่งขยายเวลาตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งได
โดยแสดงเหตุผลความจําเปนตออธิบดี ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งขยายเวลาไดตามที่เห็นสมควร โดยจะกําหนดเงื่อนไข
ไวดวยก็ได

ในกรณีที่ผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายไมใชสิทธิดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง ใหผูครอบครองทรัพยมรดกดังกลาวคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของผูตาย ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูประกอบการจดทะเบียนถึงแกความตาย
หากผูจัดการมรดกหรือทายาทประสงคจะประกอบกิจการของผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกความ
ตายตอไป ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทนั้นมีสิทธิขอโอนกิจการของผูประกอบการจดทะเบียนไดตามแบบ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหนํามาตรา 85/13 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม และ
เมื่ออธิบดีไดสั่งใหโอนกิจการแลว ใหสิทธิของผูครอบครองทรัพยมรดกตามมาตรานี้สิ้นสุดลง
ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทที่รับโอนกิจการ คืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของผูตาย ณ สถานที่ที่ไดจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มพรอมกับการแจงเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือการยื่นคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม แลวแตกรณี และในกรณีที่ผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายได
ใชสิทธิดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง แตเมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือระยะเวลาที่อธิบดีไดขยายใหตาม
วรรคสองแลวไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการของผูประกอบการจดทะเบียนตามวรรคสี่ ใหผู
ครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกความตายคืนใบ
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวภายในสิบหาวันนับแตวันพนกําหนดดังกลาว
มาตรา 85/17 ผูประกอบการจดทะเบียนใดกระทําผิดบทบัญญัติในหมวดนี้ อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการจดทะเบียนนั้นได และใหแจงการเพิกถอนดังกลาวใหผูประกอบการ
ทราบเปนหนังสือ
ใหผูประกอบการที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง คืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ณ สถานที่ที่ไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มไว ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงการเพิกถอน
มาตรา 85/18 ในกรณีที่อธิบดีสั่งถอนทะเบียนตามมาตรา 85/10 หรือในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนเลิก
ประกอบกิจการตามมาตรา 85/15 หรือในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนถึงแกความตายและผูครอบครองทรัพย
มรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายไดใชสิทธิดําเนินกิจการแตตอมาสิทธิดําเนินกิจการสิ้นสุดลง
โดยไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการของผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกความตายตามมาตรา 85/16
หรือในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/17 ให
ผูประกอบการจดทะเบียนหรือผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตายดังกลาว
แลวแตกรณียังคงตองรับผิดในฐานะเปนผูประกอบการจดทะเบียนตอไปจนกวาอธิบดีจะสั่งขีดชื่อผูประกอบการ
จดทะเบียนนั้นออกจากทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/19
มาตรา 85/19 ในกรณีดังตอไปนี้ใหอธิบดีสั่งขีดชื่อผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวออกจากทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
(1) เมื่ออธิบดีสั่งถอนทะเบียนตามมาตรา 85/10
(2) เมื่อผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการตามมาตรา 85/15
(3) เมื่อผูประกอบการจดทะเบียนตายและไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นขอโอนกิจการของ
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแกความตายตามมาตรา 85/16
(4) เมื่ออธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/17

ใหอธิบดีแจงคําสั่งขีดชื่อใหผูประกอบการจดทะเบียน ผูจัดการมรดก ทายาท หรือผูครอบครองทรัพย
มรดกทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ใหผูประกอบการจดทะเบียนหรือผูครอบครองทรัพยมรดกที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของผูตาย
และไดใชสิทธิดําเนินกิจการตามมาตรา 85/16 พนความรับผิดในฐานะผูประกอบการจดทะเบียนในวันที่อธิบดีมี
คําสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียน
ถาผูประกอบการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ใหอธิบดีแจงการขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มนั้น
ตอนายทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้นๆ ภายในสามสิบวัน และใหนายทะเบียนดังกลาวจดแจงการเพิกถอน
การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไวในทะเบียนโดยไมชักชา
สวน 10
ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
มาตรา 86 ภายใตบังคับมาตรา 86/1 มาตรา 86/2 และมาตรา 86/8 ใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําใบกํากับ
ภาษีและสําเนาใบกํากับภาษีสําหรับการขายสินคา หรือการใหบริการทุกครั้ง และตองจัดทําในทันทีที่ความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น พรอมทั้งใหสงมอบใบกํากับภาษีนั้นแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ สวนสําเนา
ใบกํากับภาษีใหเก็บรักษาไวตามมาตรา 87/3
ผูประกอบการที่ไดรับยกเวนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวตาม
มาตรา 85/3 จะออกใบกํากับภาษีไดตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ใบกํากับภาษีใหออกเปนรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น
การออกใบกํากับภาษีโดยตัวแทนในนามของผูประกอบการจดทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 86/1 หามมิใหผูประกอบการจดทะเบียนดังตอไปนี้ออกใบกํากับภาษี
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักร และไดใหตัวแทนของตนออกใบกํากับภาษีแทน
ตนตามมาตรา 86/2
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนที่ทรัพยสินถูกนําออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นโดยบุคคลอื่นตาม
มาตรา 83/5
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 83/6 (3)
มาตรา 86/2 ผูประกอบการจดทะเบียนใดที่อยูนอกราชอาณาจักรและมีตัวแทนทําการแทนตน หากประสงคจะ
ใหตัวแทนของตนออกใบกํากับภาษีในนามของตน ใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นยื่นคําขออนุมัติตออธิบดีตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ใหตัวแทนที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดขอและไดรับอนุมัติแลว ออกใบกํากับภาษีแทนผูประกอบการ
จดทะเบียนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหตัวแทนดังกลาวมีหนาที่และความ
รับผิดชอบเชนเดียวกับรวมกับผูประกอบการจดทะเบียนในสวนที่เกี่ยวกับใบกํากับภาษี

มาตรา 86/3 ในการขายทอดตลาดตามมาตรา 83/5 ใหผูทอดตลาดที่มิใชสวนราชการซึ่งขายทรัพยสินของ
ผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษีหรือใบรับตามมาตรา 105 แลวแตกรณี ในนามของผูประกอบการจด
ทะเบียนเจาของทรัพยสิน
มาตรา 86/4 ภายใตบังคับมาตรา 86/5 และมาตรา 86/6 ใบกํากับภาษีตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) คําวา "ใบกํากับภาษี" ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษี และใน
กรณีที่ตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา
86/2 หรือผูทอดตลาดเปนผูออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนตาม
มาตรา 86/3 ใหระบุชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นดวย
(3) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
(4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลมถามี
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
(6) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาของ
สินคาและหรือของบริการใหชัดแจง
(7) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี
(8) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด
รายการในใบกํากับภาษี ใหทําเปนภาษาไทย เปนหนวยเงินตราไทยและใชตัวเลขไทยหรืออารบิค เวน
แตในกิจการบางประเภทที่มีความจําเปนตองทําเปนภาษาตางประเทศหรือเปนหนวยเงินตรางตางประเทศ ให
กระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดี
ใบกํากับภาษีอาจออกรวมกันสําหรับการขายสินคาหรือการใหบริการหลายอยางก็ได เวนแตอธิบดีจะได
กําหนดใหการออกใบกํากับภาษีสําหรับสินคาหรือบริการบางอยางหรือหลายอยาง ตองกระทําแยกตางหาก โดยมิ
ใหรวมไวในใบกํากับภาษีเดียวกันกับรายการอื่น
มาตรา 86/5 ใบกํากับภาษีดังตอไปนี้ อธิบดีอาจกําหนดใหมีรายการเปนอยางอื่นได
(1) ใบกํากับภาษีของสินคาหรือบริการเฉพาะอยางตามมาตรา 79/1
(2) ใบกํากับภาษีของยาสูบตามมาตรา 79/5 หรือน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันตามมาตรา 79/6
(3) ใบกํากับภาษีที่อธิบดีอนุมัติใหทําเปนภาษาตางประเทศ หรือเปนหนวยเงินตราตางประเทศตาม
มาตรา 86/4 วรรคสอง
(4) ใบกํากับภาษีของสินคาหรือบริการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 86/6 เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินคาในลักษณะขาย
ปลีกหรือประกอบกิจการใหบริการในลักษณะบริการรายยอยแกบุคคลจํานวนมาก อธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะ
และหรือเงื่อนไขของการประกอบกิจการดังกลาวใหเปนกิจการคาปลีก และในกิจการคาปลีก การแสดงราคา
สินคาหรือราคาคาบริการจะตองเปนการแสดงราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาปลีก มีสิทธิออกใบกํากับภาษีอยางยอได แตตัวแทนของ
ผูประกอบการจดทะเบียนจะออกใบกํากับภาษีอยางยอไมได

ใบกํากับภาษีอยางยอตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) คําวา "ใบกํากับภาษี" ในที่เห็นไดเดนชัด
(2) ชื่อหรือชื่อยอและเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษี
(3) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลมถามี
(4) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
(5) ราคาสินคาหรือราคาคาบริการ โดยตองมีขอความระบุชัดเจนวาไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว
(6) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี
(7) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด
ชื่อ ชนิดหรือประเภทของสินคาตามวรรคหนึ่ง จะออกเปนรหัสก็ไดโดยผูประกอบการจดทะเบียน
จะตองแจงรหัสใหอธิบดีทราบลวงหนาอยางนอยสิบหาวันกอนวันใชรหัสนั้น
รายการในใบกํากับภาษีอยางยอ ใหทําเปนภาษาไทย เปนหนวยเงินตราไทย และใชตัวเลขไทยหรืออาร
บิค เวนแตในกิจการบางประเภทที่มีความจําเปนตองทําเปนภาษาตางประเทศ ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจาก
อธิบดี
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาปลีก ซึ่งประสงคจะใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อการ
ออกใบกํากับภาษีอยางยอ ใหยื่นคําขออนุมัติตออธิบดี และการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกลาวจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกําหนด
ใหนํามาตรา 86/4 วรรคสาม มาใชบังคับในการออกใบกํากับภาษีตามมาตรานี้
มาตรา 86/7 ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการอยางอื่นซึ่งมิใชเปนกิจการคาปลีก ซึ่งมีความประสงคจะ
ออกใบกํากับภาษีอยางยอและหรือใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามที่กําหนดไวในมาตรา 86/6 จะขออนุมัติตอ
อธิบดีพรอมกับแสดงเหตุผลและความจําเปนก็ได และในการอนุมัติอธิบดีจะกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขใดๆ
ตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา 86/8 เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการ
รายยอย อธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะ และเงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการรายยอยเพื่อ
ประโยชนแหงมาตรานี้ได
ในการประกอบกิจการรายยอย ผูประกอบการจดทะเบียนดังกลาวไมจําตองออกใบกํากับภาษี สําหรับ
การขายสินคาหรือการใหบริการที่มีมูลคาครั้งหนึ่งไมเกินจํานวนเงินตามที่อธิบดีกําหนด แตจํานวนเงินดังกลาว
จะตองไมเกินหนึ่งพันบาท ทั้งนี้ เวนแตผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการจะเรียกรองใหออกใบกํากับภาษี และใหอธิบดี
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่จะใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินคาหรือใหบริการรายยอย
ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
มาตรา 86/9 ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดขายสินคาหรือใหบริการไปแลว แตตองคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มใหม
เนื่องจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้นเพราะเหตุการณตามที่ระบุไวในมาตรา 82/9 ออกใบเพิ่มหนี้
ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่ไม
สามารถออกใบเพิ่มหนี้ไดทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ก็ใหออกใบเพิ่มหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณเกิดขึ้น

ใบเพิ่มหนี้ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) คําวา "ใบเพิ่มหนี้" ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้ และใน
กรณีที่ตัวแทนเปนผูออกใบเพิ่มหนี้ในนามของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2
ใหระบุชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นดวย
(3) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
(4) วัน เดือน ป ที่ออกใบเพิ่มหนี้
(5) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขลําดับของเลมถามี มูลคาของสินคาหรือบริการ
ที่แสดงไวในใบกํากับภาษีดังกลาว มูลคาที่ถูกตองของสินคาหรือบริการ ผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสองและ
จํานวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสําหรับสวนตางนั้น
(6) คําอธิบายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้
(7) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด
ใหนํามาตรา 86/4 วรรคสองมาใชบังคับ และใหถือวาใบเพิ่มหนี้ตามมาตรานี้เปนใบกํากับภาษี
มาตรา 86/10 ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดขายสินคาหรือใหบริการไปแลว แตตองคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
ใหมเนื่องจากมูลคาของสินคาหรือบริการมีจํานวนลดลงเพราะเหตุการณตามที่ระบุไวในมาตรา 82/10 ออกใบลด
หนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนไม
สามารถออกใบลดหนี้ไดทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นก็ใหออกใบลดหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือ
ผูรับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณเกิดขึ้น
ใบลดหนี้ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) คําวา "ใบลดหนี้" ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และใน
กรณีที่ตัวแทนเปนผูออกใบลดหนี้ในนามของผูประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือ
มาตรา 86/2 ใหระบุชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นดวย
(3) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
(4) วัน เดือน ป ที่ออกใบลดหนี้
(5) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขลําดับของเลมถามี มูลคาของสินคาหรือบริการ
ที่แสดงไวในใบกํากับภาษีดังกลาว มูลคาที่ถูกตองของสินคาหรือบริการ ผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสองและ
จํานวนภาษีที่ใชคืนสําหรับสวนตางนั้น
(6) คําอธิบายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
(7) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด
ใหนํามาตรา 86/4 วรรคสอง มาใชบังคับ และใหถือวาใบลดหนี้ตามมาตรานี้เปนใบกํากับภาษี
มาตรา 86/11 ในกรณีที่มีการขีดชื่อผูประกอบการจดทะเบียนออกจากทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะ
ผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ หรือเพราะอธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของ
ผูประกอบการจดทะเบียน อธิบดีจะอนุญาตใหผูประกอบการนั้นออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้

ตอไปเปนการชั่วคราวจนกวาจะหยุดประกอบกิจการก็ไดแตผูรับอนุญาตดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 86/12 ผูประกอบการจดทะเบียนที่ไดจัดทําใบกํากับภาษีหรือใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้แลว ตอมาหาก
ไดรับการรองขอจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการซึ่งทําใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูประกอบการจดทะเบียนนั้นออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบ
แทนใบลดหนี้ใหกับผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ ใหมีรายการเชนเดียวกับใบกํากับภาษี
ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ แลวแตกรณี โดยใหมีขอความระบุไวในที่ที่เห็นไดชัดวาเปนใบแทนและออกเพื่อแทน
ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ฉบับใด
มาตรา 86/13 หามมิใหบุคคลซึ่งมิใชผูประกอบการจดทะเบียนหรือมิใชผูมีสิทธิออกใบกํากับภาษีไดตามหมวดนี้
ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้
บุคคลใดออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยไมมีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย บุคคลนั้นตอง
รับผิดในภาษีมูลคาเพิ่มตามจํานวนที่ปรากฏในใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้นั้นเสมือนเปน
ผูประกอบการจดทะเบียน
มาตรา 86/14 ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกใหสําหรับการรับชําระภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 หรือตาม
มาตรา 83/7 และใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิตออกใหในการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อ
กรมสรรพากรตามมาตรา 83/10 (1) หรือ (2) ใหถือเปนใบกํากับภาษี
สวนที่ 11
การจัดทํารายงานและการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร
มาตรา 87 ภายใตบังคับมาตรา 87/1 และมาตรา 87/2 ใหผูประกอบการจดทะเบียนมีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับ
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มดังตอไปนี้
(1) รายงานภาษีขาย
(2) รายงานภาษีซื้อ
(3) รายงานสินคาและวัตถุดิบ เฉพาะผูประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการขายสินคา
ในกรณีผูประกอบการจดทะเบียนที่ตองเสียภาษีตามมาตรา 82/16 ใหมีหนาที่จัดทํารายงานมูลคาของ
ฐานภาษี และรายงานสินคาและวัตถุดิบ
รายงานที่ตองจัดทําตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และใหจัดทําเปน
รายสถานประกอบการ
วิธีลงรายการในรายงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และการลง
รายการใหลงภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดมาหรือจําหนายออกไปซึ่งสินคาหรือบริการนั้น ทั้งนี้ เวนแตใน
กรณีจําเปน อธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได

มาตรา 87/1 ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเหมาะสม อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจใหผูประกอบการจด
ทะเบียนจัดทํารายงานแตกตางไปจากที่กําหนดในมาตรา 87 ก็ได
มาตรา 87/2 ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหตัวแทนของผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการที่ตน
ทําการแทนไดตามที่เห็นสมควร แมวาตัวแทนนั้นจะมิไดเปนผูประกอบการจดทะเบียน
การจัดทํารายงานของตัวแทนตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
มาตรา 87/3 ใหผูประกอบการจดทะเบียนที่มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี และผูมีหนาที่ตอง
จัดทํารายงานตามบทบัญญัติในสวนนี้ เก็บและรักษารายงาน ใบกํากับภาษี สําเนาใบกํากับภาษี พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการลงรายงานดังกลาวหรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกําหนดไว ณ สถานประกอบการที่จัดทํารายงานนั้น หรือ
สถานที่อื่นที่อธิบดีกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทํารายงาน
แลวแตกรณี เวนแต
(1) ในกรณีผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวตามมาตรา 85/3 การเก็บรักษารายงาน
และเอกสารดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด แตระยะเวลาดังกลาวตองไม
เกินกวาหาป
(2) ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ใหผูประกอบการจดทะเบียน หรือผูมี
หนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีหรือผูมีหนาที่ตองจัดทํารายงาน เก็บและรักษารายงานและเอกสาร
ดังกลาวขางตนที่ตนมีหนาที่ตองเก็บรักษาอยูในวันเลิกประกอบกิจการตอไปอีกสองป
(3) ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะกําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนเก็บและรักษาไวเกินหาปก็ได
แตตองไมเกินเจ็ดป
การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใชประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 (2) ให
จัดเก็บเรียงตามลําดับและตรงตามรายการในรายงานและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
สวน 12
อํานาจเจาพนักงานประเมิน
มาตรา 88 เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคาเพิ่มเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ ในเมื่อ
(1) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวา ผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสงภาษี
หรือแบบใบขนสินคาภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
(2) ในกรณีเจาพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงวา ผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบ
นําสงภาษี หรือแบบใบขนสินคาโดยแสดงจํานวนภาษีที่ตองเสียต่ํากวาความเปนจริง
(3) ผูมีหนาที่เสียภาษีไมปฏิบัติตามหมายเรียกของเจาพนักงานประเมินหรือไมยอมตอบคําถามของเจา
พนักงานประเมินโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(4) ผูประกอบการไมสามารถแสดงใบกํากับภาษีในกรณีภาษีซื้อหรือสําเนาใบกํากับภาษีในกรณีภาษี
ขาย พรอมทั้งหลักฐานอื่นเพื่อการคํานวณภาษีหรือการเครดิตภาษี

(5) ผูประกอบการไมเก็บสําเนาใบกํากับภาษีในกรณีภาษีขายและหลักฐานตางๆ ประกอบการลงรายงาน
ตามที่กฎหมายกําหนดไว หรือ
(6) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวาผูประกอบการซึ่งตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา
85/1 มิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
มาตรา 88/1 เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคาเพิ่มเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ ในเมื่อปรากฏ
วาบุคคลใดออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ โดยไมมีสิทธิที่จะออกตามกฎหมายตามมาตรา 86/13 โดย
ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษีมูลคาเพิ่มตามจํานวนที่ปรากฏในใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลด
หนี้นั้นได
มาตรา 88/2 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 88 และมาตรา 88/1 เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ
(1) จัดทํารายการลงในแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบใบขนสินคาตามหลักฐานที่เห็น
วาถูกตอง เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสงภาษี หรือแบบใบขนสินคา
(2) แกไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการภาษี แบบนําสงภาษีหรือแบบใบขนสินคาเพื่อใหถูกตอง
(3) ประเมินภาษีในกรณีที่มีหลักฐานแสดงวา ผูประกอบการเสียภาษีหรือแสดงมูลคาของฐานภาษีต่ํา
กวาความเปนจริง
(4) กําหนดมูลคาที่ควรไดรับ โดยพิจารณาถึงฐานะความเปนอยูหรือพฤติการณของผูประกอบการหรือ
สถิติการคาของผูประกอบการเองหรือของผูประกอบการที่กระทํากิจการทํานองเดียวกัน หรือพิจารณาจาก
หลักเกณฑอยางอื่นอันอาจแสดงมูลคาที่ไดรับไดโดยสมควร
(5) แกไขเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินคาที่ซื้อหรือของคาบริการจากการรับบริการ แลวแตกรณี เมื่อมีกรณี
ตามมาตรา 88 (3) (4) หรือ (5)
(6) ประเมินภาษีตามที่รูเห็นหรือพิจารณาวาถูกตอง เมื่อมีกรณีตามมาตรา 88 (3) (4) หรือ (5) โดยไม
จําตองปฏิบัติตาม (1) ถึง (4) ก็ได
ในการใชอํานาจของเจาพนักงานประเมินเมื่อมีกรณีตามมาตรา 88 (6) ใหถือวาผูประกอบการซึ่งตองยื่น
คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/1 แตมิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม มีความรับผิดในการเสียภาษี
เสมือนเปนผูประกอบการจดทะเบียน
มาตรา 88/3 เจาพนักงานประเมินมีอํานาจเขาไปในสถานประกอบการของผูประกอบการ ไมวาจะเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนหรือไม หรือในสถานที่อื่นที่เกี่ยวของ ระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือ
ระหวางเวลาทําการของผูประกอบการ และทําการตรวจสอบเพื่อใหทราบวาผูประกอบการไดปฏิบัติการโดย
ถูกตองตามบทบัญญัติในหมวดนี้หรือไม ในการนี้เจาพนักงานประเมินมีอํานาจสั่งผูประกอบการหรือบุคคลที่อยู
ในสถานที่นั้นใหปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆอันควรแกเรื่อง และ
มีอํานาจยึดเอกสารหลักฐานเหลานั้นมาตรวจสอบไตสวนได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานประเมินแสดงบัตรประจําตัว พรอมทั้งหนังสือหรือ
หลักฐานตอผูที่เกี่ยวของเมื่อเขาไปทําการตรวจสอบ

มาตรา 88/4 ในการดําเนินการของเจาพนักงานประเมินในสวนนี้ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูมี
หนาที่เสียภาษี ผูทําการแทนหรือพยานกับมีอํานาจสั่งบุคคลเหลานั้นใหนําบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควร
แกเรื่องมาตรวจสอบไตสวนได หรือออกคําสั่งใหพยานตอบคําถามเปนหนังสือ แตจะตองใหเวลาลวงหนาไมนอย
กวาเจ็ดวันนับแตวันไดรับหมายเรียกหรือไดรับคําสั่ง
มาตรา 88/5 เมื่อเจาพนักงานประเมินไดประเมินภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 88 หรือมาตรา 88/1 แลว ใหแจงการ
ประเมินเปนหนังสือไปยังผูมีหนาที่เสียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา 88/1 ในกรณีนี้ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือบุคคล
ตามมาตรา 88/1 จะใชสิทธิอุทธรณการประเมินตามบทบัญญัติในสวน 2 ของหมวด 2 ลักษณะ2 ก็ได เวนแตใน
กรณีที่เจาพนักงานประเมินไดทําการประเมินเพราะเหตุตามมาตรา 88 (3) หามมิใหอุทธรณ
มาตรา 88/6 การประเมินของเจาพนักงานประเมิน ใหกระทําไดภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(1) สําหรับผูประกอบการ
(ก) สองปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือวันสุดทายแหง
กําหนดเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไป แลวแตวันใดจะเปนวันหลัง ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผูมี
หนาที่เสียภาษีไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
(ข) สองปนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผูมี
หนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีหลังวันสุดทายแหงกําหนดเวลาดังกลาวใน (ก) แตตองไมเกินสิบปนับแต
วันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
(ค) สิบปนับแตวันสุดทายแหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีในกรณีที่ผูมีหนาที่ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยแสดงฐานภาษีต่ํากวามูล
คาที่ผูประกอบการไดรับหรือพึงไดรับเปนจํานวนเกินกวารอยละยี่สิบหาของฐานภาษีที่แสดงในแบบแสดง
รายการภาษี
(2) สําหรับผูนําเขาซึ่งมิใชผูประกอบการสองปนับแตวันยื่นใบขนสินคา เวนแตกรณีที่ผูนําเขามีขอ
โตแยงตามกฎหมายวาดวยศุลกากรหรือเปนคดีในศาลสองปนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยขอโตแยงอากรขาเขา
เปนหนังสือ หรือนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี
(3) สําหรับผูที่มีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 หรือมาตรา 83/7 สองปนับแต
วันพนกําหนดเวลานําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่ม
ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาผูประกอบการ ผูนําเขาหรือผูมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่มแสดงรายการตาม
แบบแสดงรายการภาษี แบบใบขนสินคาหรือแบบนําสงภาษีไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมสมบูรณ ใหเจา
พนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดีประเมินภาษีไดภายในกําหนดเวลาหาปนับแตกําหนดเวลาตาม (1) (ก) (2) และ
(3) แลวแตกรณี
สวน 13
เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม
มาตรา 89 ใหผูมีหนาที่เสียภาษี หรือบุคคลตามมาตรา 86/13 เสียเบี้ยปรับในกรณีและตามอัตราดังตอไปนี้

(1) ประกอบกิจการโดยมิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85 หรือมาตรา 85/1 หรือประกอบ
กิจการเมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/17 แลว ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงินภาษีที่
ตองเสียในเดือนภาษี ตลอดระยะเวลาที่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว
(2) มิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนําสงภาษีภายในกําหนดเวลา ใหเสียเบี้ปรับอีกสองเทาของ
เงินภาษีที่ตองเสียหรือนําสงในเดือนภาษี
(3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนําสงภาษีไวไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาดอันเปนเหตุใหจํานวน
ภาษีที่ตองเสียหรือนําสงในเดือนภาษีคลาดเคลื่อนไป ใหเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินภาษีที่เสียคลาดเคลื่อน
หรือที่นําสงคลาดเคลื่อน
(4) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาดอันเปนเหตุใหจํานวนภาษีขายหรือจํานวน
ภาษีซื้อในเดือนภาษีที่แสดงไวคลาดเคลื่อนไป ใหเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนภาษีขายที่แสดงไวขาดไป
หรือจํานวนภาษีซื้อที่แสดงไวเกินไป
(5) มิไดจัดทําใบกํากับภาษีและสงมอบใหแกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการตามที่กําหนดในสวน 10 ใหเสีย
เบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษี
(6) ออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยไมมีสิทธิที่จะออกตามกฎหมายตามมาตรา 86/13
ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้นั้น
(7) นําใบกํากับภาษีปลอม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนมาใชในการคํานวณภาษี ใหเสียเบี้ยปรับอีกสอง
เทาของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษีนั้น
ในกรณีใบกํากับภาษีที่ผูไดรับประโยชนไมสามารถนําพิสูจนไดวาบุคคลใดเปนผูออกใบกํากับภาษี ให
ถือวาเปนใบกํากับภาษีปลอม
(8) มิไดเก็บสําเนาใบกํากับภาษีในกรณีภาษีขายไวตามที่กฎหมายกําหนด ใหเสียเบี้ยปรับอีกรอยละสอง
ของจํานวนภาษีตามใบกํากับภาษี
(9) มิไดเก็บใบกํากับภาษีในกรณีภาษีซื้อที่ใชเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีไวตามที่กฎหมายกําหนด ให
เสียเบี้ยปรับอีกรอยละสองของจํานวนภาษีที่นํามาเครดิตนั้น
(10) มิไดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด หรือรายงานอื่นตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 87/1 หรือมี
สินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงินภาษีซึ่งคํานวณจากฐานภาษีที่มิไดทํา
รายงานหรือมิไดลงรายการในรายงานใหถูกตอง
เบี้ยปรับตามมาตรานี้อาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 89/1 บุคคลใดไมชําระภาษีหรือนําสงภาษีใหครบถวนภายในกําหนดเวลาตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ให
เสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระหรือนําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ
ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติใหขยายเวลาเสียภาษีตามที่กําหนดในมาตรา 3 อัฏฐ และไดมีการชําระภาษีหรือ
นําสงภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละ 0.75 ตอเดือนหรือเศษของ
เดือน
การคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีหรือยื่นแบบนําสงภาษีตามสวน 7 จนถึงวันชําระภาษีหรือนําสงภาษี แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวน
ภาษีที่ตองชําระหรือนําสง

มาตรา 89/2 เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่ม
สวน 14
บทกําหนดโทษ
มาตรา 90 บุคคลดังตอไปนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
(1) ผูไมจัดสงสําเนาสัญญาหรือเอกสารตามมาตรา 77/4 (2)
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา 83 หรือมาตรา 83/1
(3) ผูมีหนาที่เสียภาษีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา 83/2
(4) ผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา 83/3
(5) ผูมีหนาที่นําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มไมนําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 หรือมาตรา
83/7
(6) ผูนําเขาไมยื่นใบขนสินคาตามมาตรา 83/8 หรือมาตรา 83/9
(7) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/6
(8) ผูประกอบการจดทะเบียนไมคืนใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/7 วรรคสาม มาตรา 85/8
วรรคสอง มาตรา 85/15 วรรคสอง หรือมาตรา 85/17 วรรคสอง
(9) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการยายสถานประกอบการตามมาตรา 85/8 วรรคหนึ่ง
(10) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตามมาตรา 85/12
(11) ผูครอบครองทรัพยมรดก ผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูประกอบการจดทะเบียนไมคืนใบ
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/16 วรรคสามหรือวรรคหา
(12) ผูประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษี ใบกํากับภาษีอยางยอ ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดย
มีรายการในสวนที่เปนสาระสําคัญไมครบถวนตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 มาตรา 86/6 มาตรา 86/7 มาตรา 86/9
มาตรา 86/10 หรือมาตรา 86/11
(13) ผูประกอบการจดทะเบียนไมออกใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้
ตามมาตรา 86/12
(14) ผูประกอบการจดทะเบียนมีสินคาเกินจากรายงานสินคาและวัตถุดิบตามมาตรา 87
(15) ผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ตามมาตรา 87 หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 87/1
(16) ผูประกอบการจดทะเบียนจงใจไมเก็บและรักษาใบกํากับภาษีหรือสําเนาใบกํากับภาษี หรือเก็บ
รักษาเอกสารดังกลาวโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 87/3
มาตรา 90/1 บุคคลดังตอไปนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
(1) ตัวแทนละเลยไมดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรตาม
มาตรา 85/2
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแสดงใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/4
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการเปดสถานประกอบการเพิ่มเติมหรือปดสถานประกอบการตาม
มาตรา 85/7 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

(4) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการโอนกิจการบางสวนหรือการรับโอนกิจการตามมาตรา 85/13
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนไมแจงการเลิกหรือการโอนกิจการทั้งหมดตามมาตรา 85/13 หรือมาตรา
85/15 วรรคหนึ่ง
(6) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรจัดทํารายงานโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑื
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตราโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา
87/2
มาตรา 90/2 บุคคลดังตอไปนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) ผูประกอบการจดทะเบียนไมปฏิบัติตามมาตรา 82/18 (2)
(2) ผูประกอบการใดซึ่งมีหนาที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มประกอบกิจการโดยไมจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 85/1 มาตรา 85/13 วรรคสอง หรือมาตรา 85/14
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนไมจัดทําใบกํากับภาษีหรือสําเนาใบกํากับภาษี หรือจัดทําแลวไมสงมอบ
ใหผูซื้อหรือผูรับบริการตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง หรือไมจัดทําใบกํากับภาษีหรือสําเนาใบกํากับภาษีและไมสง
มอบใหผูซื้อหรือผูรับบริการตามที่ผูซื้อหรือผูรับบริการเรียกรองตามมาตรา 86/8 วรรคสอง
(4) ผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มชั่วคราวออกใบกํากับภาษีที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 86 วรรคสอง
(5) ตัวแทนออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียนไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 86 วรรคสี่
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา
86/6 วรรคหก
(7) ผูไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 88/4
มาตรา 90/3 บุคคลดังตอไปนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรออกใบกํากับภาษีโดยไมมีสิทธิตามมาตรา
86/2 วรรคสอง
(2) ผูประกอบการจดทะเบียนใชเครื่องบันทึกการเก็บเงินโดยไมไดรับอนุมัติตามมาตรา 86/6 วรรคหก
หรือมาตรา 86/7
(3) ผูประกอบการจดทะเบียนไมจัดทํารายงานตามมาตรา 87 หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 87/1
(4) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรไมจัดทํารายงานตามมาตรา 87/2
(5) ผูขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกการปฏิบัติงานของเจาพนักงานประเมินหรือขัดคําสั่งของ
เจาพนักงานประเมินตามมาตรา 88/3 วรรคหนึ่ง
มาตรา 90/4 บุคคลดังตอไปนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไวตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือน
ถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองแสนบาท

(1) ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลคาเพิ่ม ออกใบกํากับ
ภาษีใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไมมีสิทธิที่จะออกเอกสารดังกลาวตามมาตรา 86 วรรคสอง หรือมาตรา 86/1
(2) ตัวแทนผูประกอบการจดทะเบียนที่อยูนอกราชอาณาจักรโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
ภาษีมูลคาเพิ่ม ออกใบกํากับภาษีโดยไมมีสิทธิตามมาตรา 86/2 วรรคหนึ่ง
(3) ผูออกใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไมมีสิทธิจะออกเอกสารดังกลาวตามมาตรา 86/13
(4) ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลคาเพิ่ม ไมลงรายการ
หรือลงรายการเปนเท็จในรายงานตามมาตรา 87 หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 87/1
(5) ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลคาเพิ่ม ไมออกใบกํากับ
ภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ หรือใบแทนเอกสารดังกลาว
(6) ผูประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลคาเพิ่ม กระทําการใดๆ
โดยความเท็จ โดยฉอโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใด ทํานองเดียวกัน
(7) ผูประกอบการโดยเจตนานําใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายไป
ใชในการเครดิตภาษี
มาตรา 90/5 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามหมวดนี้เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได
ยินยอมหรือมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
หมวด5
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
มาตรา 91 ภาษีธุรกิจเฉพาะเปนภาษีอากรประเมิน
มาตรา 91/1 ในหมวดนี้
(1) "รายรับ" หมายความวา เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน หรือประโยชนใดๆ อันมีมูลคาที่ไดรับหรือพึง
ไดรับไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
(2) "มูลคา" หมายความวา ราคาตลาดของทรัพยสิน ของกิจการของคาตอบแทนหรือของประโยชน
ใดๆ
(3) "ราคาตลาด" หมายความวา ราคาที่ซื้อขายกันหรือที่คิดคาบริการกันตามความเปนจริงทั่วไป
ในขณะใดขณะหนึ่ง
ในกรณีที่ราคาตลาดมีหลายราคาหรือไมอาจทราบราคาตลาดไดแนนอนใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจ
ประกาศใชเกณฑคํานวณเพื่อใหไดราคาตลาดเปนมูลคาของสินคาหรือบริการได
(4) "ขาย" หมายความรวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ใหเชาซื้อหรือจําหนายจายโอนไมวาจะ
มีประโยชนตอบแทนหรือไม
ใหนําบทนิยามคําวา "บุคคลธรรมดา" "คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล" "นิติบุคคล" "ตัวแทน" "สถาน
ประกอบการ" และ "เดือนภาษี" ตามมาตรา 77/1 มาใชบังคับ

มาตรา 91/2 ภายใตบังคับมาตรา 91/4 การประกอบกิจการดังตอไปนี้ในราชอาณาจักร ใหอยูในบังคับตองเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้
(1) การธนาคาร ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายเฉพาะ
(2) การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(3) การรับประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต หรือการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายวา
ดวยการประกันวินาศภัย
(4) การรับจํานําตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา
(5) การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย เชน การใหกูยืมเงิน ค้ําประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา
ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับสงเงินไปตางประเทศดวยวิธีตางๆ
(6) การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ไมวาอสังหาริมทรัพยนั้นจะไดมาโดยวิธีใดก็ตาม
ทั้งนี้ เฉพาะที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(7) การขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย
(8) การประกอบกิจการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ในกรณีที่บุคคลอยูนอกราชอาณาจักรประกอบกิจการ โดยผานสถานประกอบการหรือตัวแทนของตนที่
อยูในราชอาณาจักร ใหถือวาประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามมาตรานี้
ในกรณีที่มีปญหาวากิจการใดเปนกิจการตาม (5) หรือไม อธิบดีจะเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี
อากรพิจารณากําหนดขอบเขต และเงื่อนไขของการประกอบกิจการที่อยูภายใตบังคับตามมาตรานี้ก็ได และเมื่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไดวินิจฉัยแลว ใหประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา 91/3 ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการดังตอไปนี้
(1) กิจการของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร
(2) กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(3) กิจการของสหกรณออมทรัพย เฉพาะการใหกูยืมแกสมาชิกหรือแกสหกรณออมทรัพยอื่น
(4) กิจการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(5) กิจการของการเคหะแหงชาติ เฉพาะการขายหรือใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพย
(6) กิจการรับจํานําของกระทรวง ทบวง กรม และราชการสวนทองถิ่น
(7) กิจการอื่นตามมาตรา 91/2 ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 91/4 กิจการเฉพาะอยางของกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรา 91/2 ดังตอไปนี้ ใหเสียภาษีมูลคาเพิ่มตาม
หมวด 4
(1) กิจการเฉพาะอยางที่มิใชกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา 91/2
(2) กิจการเฉพาะอยางที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา 91/2 ซึ่งพระราชฏฤษฎีกากําหนดใหเปน
กิจการที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม

ในกรณีที่มีปญหาวากิจการใดเปนกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตรา 91/2 หรือไม อธิบดี
จะเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดขอบเขต และเงื่อนไขของการประกอบกิจการก็ได
และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรไดวินิจฉัยแลว ใหประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 91/5 ฐานภาษีสําหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดแกรายรับดังตอไปนี้ ที่ผูมีหนาที่
เสียภาษีไดรับหรือพึงไดรับเนื่องจากการประกอบกิจการ
(1) สําหรับกิจการธนาคาร ตามมาตรา 91/2 (1) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ
(ก) ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม คาบริการ หรือกําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการซื้อหรือ
ขายที่ไดจากตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆ และ
(ข) กําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงินหรือตรา
สารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆ หรือการสงเงินไปตางประเทศ
(2) สําหรับกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตามมาตรา 91/2 รายรับจาก
การประกอบกิจการ คือ
(ก) รายรับตาม (1) (ก) และ
(ข) รายรับตาม (1) (ข)
(3) สําหรับกิจการประกันภัยตามมาตรา 91/2 (3) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ
(ก) ในกรณีการรับประกันชีวิต ไดแก ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม หรือคาบริการ
(ข) ในกรณีการรับประกันวินาศภัย ไดแก เบี้ยประกันภัยหรือเงินอื่นที่ผูรับประกันภัยเรียกเก็บ
เวนแตเบี้ยประกันภัยสวนที่ตองคืนภายในเดือนที่เก็บได และเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากการรับประกันภัยตอซึ่งผู
เอาประกันภัยตอไดเสียภาษีจากเบี้ยประกันภัยตามหมวดนี้แลว
(4) สําหรับกิจการโรงรับจํานําตามมาตรา 91/2 (4) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ
(ก) ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และ
(ข) เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน หรือประโยชนใดๆ อันมีมูลคาที่ไดรับหรือพึงไดรับจากการ
ขายของที่จํานําหลุดเปนสิทธิ
(5) สําหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย ตามมาตรา 91/2 (5) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ
(ก) รายรับตาม (1) (ก) และ
(ข) รายรับตาม (1) (ข)
(6) สําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรตามมาตรา 91/2 (6) รายรับจากการ
ประกอบกิจการ คือ รายรับกอนหักรายจายใดๆ ทั้งสิ้น
(7) สําหรับกิจการขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในตลาด
หลักทรัพยตามมาตรา 91/2 (7) รายรับจากการประกอบกิจการคือรายรับกอนหักรายจายใดๆ ทั้งสิ้น
(8) สําหรับกิจการอื่นตามมาตรา 91/2 (8) รายรับจากการประกอบกิจการ ใหเปนไปตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา 91/6 อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังตอไปนี้
(1) รอยละ 0.1 สําหรับรายรับตามมาตรา 91/5 (7)

(2) รอยละ 2.5 สําหรับรายรับตามมาตรา 91/5 (3) (ก) และมาตรา 91/5 (4)
(3) รอยละ 3.0 สําหรับรายรับตามมาตรา 91/5 นอกจากกรณีตาม (1) และ (2)

มาตรา 91/7 ใหบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยูภายใตบังคับของหมวดนี้มีหนาที่เสียภาษีตามบทบัญญัติในหมวดนี้
ในกรณีผูประกอบกิจการอยูนอกราชอาณาจักร ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการ รวม
ตลอดถึงลูกจาง ตัวแทนหรือผูทําการแทน ซึ่งมีอํานาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่อยูใน
ราชอาณาจักรเปนผูมีหนาที่เสียภาษีรวมกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 91/8 ใหผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียภาษีโดยคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา 91/5 ในเดือนภาษีของ
ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามอัตราภาษีที่กําหนดไวตามมาตรา 91/6 แตผูมีหนาที่เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณการ
ประเมินภาษีตามบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณในสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2
การคํานวณรายรับตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการ หลักเกณฑ และการปฏิบัติทางบัญชี และเพื่อ
ประโยชนในการคํานวณรายรับ เมื่อไดเลือกปฏิบัติเปนอยางใดแลวใหถือปฏิบัติเปนอยางเดียวกันตลอดไป เวนแต
จะไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหเปลี่ยนแปลงได
มาตรา 91/9 ในกรณีกิจการขายหลักทรัพยตามมาตรา 91/2 (7) ใหสมาชิกที่เปนตัวแทนของผูขายหักภาษีธุรกิจ
เฉพาะจากเงินที่ขาย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามมาตรา 91/10 แทนผูขายในนามของตนเอง
โดยผูขายไมตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีอีก และใหถือวาสมาชิกเปนผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีนี้
ดวย
มาตรา 91/10 ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยใหยื่นเปนรายเดือน
ภาษี พรอมกับชําระภาษีถามี ไมวาผูมีหนาที่เสียภาษีจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไมก็ตาม
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีสําหรับเดือนภาษีใดใหยื่นภายในวันที่สิบหาของเดือน
ถัดไป เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี ใหยื่น ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการ
ตั้งอยู ทั้งนี้ เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น
ถาผูมีหนาที่เสียภาษีมีสถานประกอบการหลายแหง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีตาม
วรรคหนึ่ง ใหแยกยื่นเปนรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เวนแตผูมีหนาที่เสียภาษีจะยื่นคํารองตออธิบดีขอยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีรวมกัน ณ ที่วาการอําเภอทองที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสามก็
ได และเมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นสมควรจะอนุมัติก็ได
มาตรา 91/11 การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ใหกระทําไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีมีสิทธิยื่นคํารองขอคืนภาษี ภายในสามป นับแตวันพนกําหนดเวลายื่นแบบ
แสดงรายการภาษี
(2) คํารองขอคืนภาษีใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และใหยื่น ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู เวนแตในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไดรับอนุมัติจากอธิบดีใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกัน
ณ ที่วาการอําเภอทองที่แหงใดแหงหนึ่งหรือ ณ สถานที่อื่นตามมาตรา 91/10 วรรคสี่ ก็ใหยื่นคํารองขอคืนภาษี ณ
ที่แหงนั้น

มาตรา 91/12 บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 โดยกิจการนั้น
ไมไดรับยกเวนตามมาตรา 91/3 และผูประกอบกิจการไมไดรับยกเวนการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา
91/13 ตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยใหยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายในสามสิบวันนับแตวัน
เริ่มประกอบกิจการ
คําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด และใหยื่น ณ ที่วา
การอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู
ถาผูกระทํากิจการมีสถานประกอบการหลายแหง ใหยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ณ ที่วาอําเภอ
ทองที่ที่สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญตั้งอยู
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและการออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีผูประกอบการนอกราชอาณาจักร ใหบุคคลซึ่งเปนตัวแทนของผูประกอบการดังกลาวเปนผูมี
หนาที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะของผูประกอบกิจการที่อยูนอกราชอาณาจักรดวย
มาตรา 91/13 ผูประกอบกิจการดังตอไปนี้ไมตองจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
(1) ผูประกอบกิจการขายหลักทรัพยตามมาตรา 91/2 (7)
(2) ผูประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเปนการชั่วคราว
(3) ผูประกอบการกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร
ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่จะพิจารณากําหนดวาการประกอบกิจการในลักษณะ
ใดเปนการประกอบกิจการชั่วคราวตาม (2)
มาตรา 91/14 ใหผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหนาที่ทํารายงานแสดงรายรับกอนหักรายจายที่ตองเสียภาษี
และรายรับที่ไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
รายงานที่ตองจัดทําตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดและใหจัดทําเปนรายสถาน
ประกอบการ
วิธีลงรายการในรายงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดและการลง
รายการในรายงานใหลงภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีรายรับ ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรสําหรับ
การประกอบกิจการบางประเภทหรือในกรณีจําเปนเฉพาะราย อธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา 91/15 เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ ในเมื่อ
(1) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวาผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด
(2) ในกรณีเจาพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงวา ผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการไมถูกตอง
หรือมีขอผิดพลาดทําใหจํานวนภาษีที่ตองเสียคลาดเคลื่อนไป หรือ
(3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามหมายเรียก
ของเจาพนักงานประเมิน หรือไมยอมตอบคําถามของเจาพนักงานประเมินโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือไม
สามารถแสดงหลักฐานเพื่อการคํานวณภาษี

มาตรา 91/16 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา 91/15 เจาพนักงานประเมินมีอํานาจ
(1) จัดทํารายการลงในแบบแสดงรายการตามหลักฐานที่เห็นวาถูกตองเมื่อผูประกอบกิจการมิไดยื่นแบบ
แสดงรายการ
(2) แกไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการหรือในเอกสารอื่นประกอบแบบแสดงรายการเพื่อให
ถูกตอง
(3) กําหนดราคาขายสินคาโดยเทียบเคียงกับราคาขายในวันเดียวกัน หรือใกลเคียงกันของสินคาประเภท
หรือชนิดเดียวกันตามราคาตลาดที่อาจเทียบเคียงกันได
(4) กําหนดดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม คาบริการ กําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการซื้อหรือขายตั๋ว
เงินหรือแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราการออกตั๋วเงิน หรือการสงเงินไปตางประเทศตามราคาตลาดที่อาจ
เทียบเคียงได
(5) กําหนดรายรับซึ่งผูประกอบกิจการควรไดรับ เพราะผูประกอบกิจการกับผูซื้อมีการควบคุมหรือ
ความสัมพันธกันในดานทุนหรือดานการจัดการ
(6) กําหนดดอกเบี้ย ราคาทรัพยสิน หรือคาบริการ ตามราคาตลาดในวันใหกูยืมเงิน วันที่โอน หรือ
ใหบริการ ในกรณีที่การใหกูยืมเงิน การโอนทรัพยสินหรือการใหบริการนั้นไมมีดอกเบี้ย คาตอบแทน หรือ
คาบริการ หรือมีดอกเบี้ย คาตอบแทนหรือคาบริการต่ํากวาราคาตลาดโดยไมมีเหตุอันสมควร
(7) กําหนดรายรับโดยพิจารณาถึงฐานะความเปนอยูหรือพฤติการณของผูประกอบกิจการ หรือสถิติ
การคาของผูประกอบกิจการเองหรือของผูประกอบกิจการอื่นที่กระทํากิจการทํานองเดียวกัน หรือพิจารณาจาก
หลักเกณฑอยางอื่นอันอาจแสดงรายรับไดโดยสมควร
(8) ประเมินภาษีตามที่รูเห็นหรือพิจารณาวาถูกตอง เมื่อมีกรณีตามมาตรา 91/15 (3) โดยไมตองปฏิบัติ
ตาม (1) ถึง (7) ก็ได
มาตรา 91/17 ภาษีตามหมวดนี้ ถาในเดือนภาษีใดมีจํานวนไมถึงหนึ่งรอยบาทเปนอันไมตองเสียสําหรับเดือน
ภาษีนั้น
มาตรา 91/18 บุคคลใดประกอบกิจการที่อยูภายใตบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบกิจการโดยไมจด
ทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/12 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
บุคคลตามมาตรา 91/12 วรรคหา ละเลยไมดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผูประกอบกิจการที่อยู
นอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง
มาตรา 91/19 ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผูใด ไมจัดทํารายงานตามมาตรา 91/14 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 91/20 ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผูใด จัดทํารายงานโดยไมเปนไปตามแบบหรือไมจัดทําเปนรายสถาน
ประกอบการ หรือลงรายการในรายงานไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 91/14
วรรคสอง หรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา 91/21 ใหนําบทบัญญัติในหมวด 4 ดังตอไปนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม

(1) สวน 7 การยื่นแบบและการชําระภาษี มาตรา 83/2 และมาตรา 83/3
(2) สวน 8 เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม มาตรา 84/3
(3) สวน 9 การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม มาตรา 85/4 มาตรา 85/5 มาตรา 85/6 มาตรา 85/7 มาตรา 85/8

มาตรา 85/9 มาตรา 85/12 มาตรา 85/13 มาตรา 85/14 มาตรา 85/15 มาตรา 85/16 มาตรา 85/17 มาตรา 85/18 และ
มาตรา 85/19
(4) สวน 11 การจัดทํารายงาน และการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร มาตรา 87/3
(5) สวน 12 อํานาจเจาพนักงานประเมิน มาตรา 88/3 มาตรา 88/4 และมาตรา 88/5
(6) สวน 13 เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม ทุกมาตรา
(7) สวน 14 บทกําหนดโทษที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติมาตราดังกลาวขางตนรวมทั้ง มาตรา 90/5
หมวด 6
อากรแสตมป
มาตรา 103 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
"ตราสาร" หมายความวา เอกสารที่ตองเสียอากรตามหมวดนี้
"กระดาษ" หมายความตลอดถึงแผนหนังฟอก หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งใชเขียนตราสาร
"แสตมป" หมายความวาแสตมปปดทับหรือแสตมปดุนบนกระดาษ และแสตมปดุนบนกระดาษนี้ ให
หมายความรวมถึงแสตมปพิมพทับบนกระดาษดวย ทั้งนี้ตามที่กําหนดลักษณะโดยกฎกระทรวง
"กระทํา" เมื่อใชเกี่ยวกับตราสาร หมายความวา การลงลายมือชื่อตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
"ปดแสตมป" หมายความวา การปดแสตมปทับกระดาษ หรือการมีแสตมปดุนบนกระดาษ
"ขีดฆา" หมายความวา การกระทําเพื่อมิใหใชแสตมปไดอีกโดยในกรณีแสตมปปดทับ ไดลงลายมือชื่อ
หรือลงชื่อหางรานบนแสตมปหรือขีดเสนครอมฆาแสตมปที่ปดทับกระดาษและลง วัน เดือน ป ที่กระทําสิ่ง
เหลานี้ดวย ในกรณีแสตมปดุนไดเขียนบนตราสารหรือยื่นตราสารใหพนักงานเจาหนาที่ประทับแสตมปดุน ให
แสตมปปรากฏอยูในดานหนาของตราสารนั้น
"ปดแสตมปบริบูรณ" หมายความวา
(1) ในกรณีแสตมปปดทับ คือการไดเสียอากรโดยปดแสตมปทับกระดาษกอนกระทําหรือ
ในทันทีทําตราสารเปนราคาไมนอยกวาอากรที่ตองเสีย และไดขีดฆาแสตมปนั้นแลว หรือ
(2) ในกรณีแสตมปดุน คือการไดเสียอากรโดยใชกระดาษมีแสตมปดุนเปนราคาไมนอยกวา
อากรที่ตองเสีย และขีดฆาแลว หรือโดยยื่นตราสารใหพนักงานเจาหนาที่ประทับแสตมปดุน และชําระเงินเปน
จํานวนไมนอยกวาอากรที่ตองเสีย และขีดฆาแลว หรือ
(3) ในกรณีชําระเปนตัวเงิน คือการไดเสียอากรเปนตัวเงิน เปนราคาไมนอยกวาอากรที่ตองเสีย
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ หรือตามระเบียบที่อธิบดีจะไดกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
การปดแสตมปบริบูรณตามที่กําหนดใน (1) และ (2) ดังกลาวขางตนนั้นใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหปฏิบัติ
ตามที่กําหนดใน (3) แทนได
"ใบรับ" หมายความวา

(ก) บันทึก หรือหนังสือใดๆ ที่เปนหลักฐานแสดงวาไดรับ ไดรับฝากหรือไดรับชําระเงินหรือ
ตั๋วเงิน หรือ
(ข) บันทึก หรือหนังสือใดๆ ที่เปนหลักฐานแสดงวาหนี้หรือสิทธิเรียกรองไดชําระหรือปลด

ใหแลว
บันทึก หรือหนังสือที่กลาวนั้นจะมีลายมือชื่อของบุคคลใดๆ หรือไม ไมสําคัญ
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
"นายตรวจ" หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
สวน 1
การเสียอากร
มาตรา 104 ตราสารที่ระบุไวในบัญชีทายหมวดนี้ตองปดแสตมปบริบูรณตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีนั้น
มาตรา 105 ในกรณีตอไปนี้ ผูขาย ผูรับเงิน หรือผูรับชําระราคาตองออกใบรับใหแกผูซื้อ ผูเชาซื้อ ผูจายเงินหรือผู
ชําระราคา ในทันทีทุกคราวที่รับเงินหรือรับชําระราคาไมวาจะมีการเรียกรองใหออกใบรับหรือไมก็ตาม
(1) การรับเงินหรือรับชําระราคาจากการขายสินคาหรือการใหบริการของผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด 4 และการรับเงินหรือรับชําระราคาจากการกระทํากิจการของผูประกอบกิจการที่จด
ทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ซึ่งรวมเงินหรือราคาที่ไดรับชําระแตละครั้งเกิน
จํานวนเงินตามที่อธิบดีกําหนด แตอธิบดีจะกําหนดเกินหนึ่งพันบาทไมได
(2) การรับเงินหรือรับชําระราคาในกรณีอื่นซึ่งรวมเงินหรือราคาที่ไดรับชําระแตละครั้งเกินจํานวนเงิน
ตามที่อธิบดีกําหนด แตอธิบดีจะกําหนดเกินหนึ่งหมื่นบาทไมได
ถาการรับเงินหรือรับชําระราคาในกรณีเดียวกันมีจํานวนเกินกวาที่อธิบดีกําหนดตาม (1) หรือ (2) แตมี
เงื่อนไขใหรับเงินหรือรับชําระราคาในภายหลังเปนหลายงวดใหออกใบรับทุกคราวในทันทีที่รับเงินหรือรับชําระ
ราคานั้น
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งไดออกใบกํากับภาษีที่มีขอความแสดงวาไดรับเงินหรือรับ
ชําระราคาแลว จะถือเอาใบกํากับภาษีนั้นเปนใบรับที่ตองออกตามมาตรานี้ก็ได
มาตรานี้ไมใชบังคับแกการจําหนายแสตมปอากร หรือแสตมปอื่นของรัฐบาลที่ยังมิไดใช
มาตรา 105 ทวิ ในการออกใบรับ ใหผูมีหนาที่ออกใบรับตามมาตรา 105 (1) หรือผูมีหนาที่ออกใบรับตามมาตรา
105 (2) เฉพาะผูซึ่งกระทําเปนปกติธุระ ทําตนขั้วหรือสําเนาใบรับ และเก็บตนขั้วหรือสําเนาใบรับดังกลาวไวเปน
เวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ออกใบรับ
ถาปรากฏวาการรับเงิน หรือรับชําระราคาที่ตองทําตนขั้วหรือสําเนาใบรับตามวรรคหนึ่ง ไมมีตนขั้วหรือ
สําเนาใบรับ ใหสันนิษฐานวาไมไดออกใบรับ
ใบรับและตนขั้ว หรือสําเนาใบรับตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีตัวเลขไทยหรืออารบิคและอักษรไทย
ใหปรากฏขอความตอไปนี้
(1) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบรับ
(2) ชื่อหรือยี่หอของผูออกใบรับ

(3) เลขลําดับของเลมและของใบรับ
(4) วันเดือนปที่ออกใบรับ
(5) จํานวนเงินที่รับ
(6) ชนิด ชื่อ จํานวนและราคาสินคาในกรณีการขายหรือใหเชาซื้อสินคาเฉพาะชนิดที่มีราคาตั้งแตหนึ่ง
รอยบาทขึ้นไป
ในกรณีผูผลิต ผูนําเขาหรือผูขายสง ขายสินคาใหแกผูซึ่งทําการคาสินคาประเภทเดียวกับสินคาที่ขายนั้น
ใหแสดงชื่อหรือยี่หอและที่อยูของผูซื้อไวในใบรับที่ตองออกตามวรรคหนึ่งดวยทุกคราวที่ไดรับชําระเงินหรือรับ
ชําระราคา ขอความในใบรับเชนวานี้ถาทําเปนภาษาตางประเทศ ใหมีภาษาไทยกํากับ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกิจการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 105 ตรี ในกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือผูประกอบกิจการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจ
เฉพาะ รับเงินหรือรับชําระราคามีจํานวนครั้งหนึ่งๆ ไมถึงจํานวนที่อธิบดีกําหนด ตามมาตรา 105 (1) ให
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือผูประกอบกิจการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมเงินที่รับมา
เฉพาะในกรณีดังกลาวทุกครั้งและเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ ไดจํานวนเทาใด ใหทําบันทึกจํานวนเงินนั้นรวมขึ้นเปนวันๆ
ตามแบบที่อธิบดีกําหนดและเก็บไวเปนเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันทําบันทึก
มาตรา 105 จัตวา ในการขายสินคาใหผูประกอบการตามหมวด 4 ที่เปนผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกหรือผูขายสง เมื่อ
มีการขายสินคาใหออกใบสงของใหแกผูซื้อและใหทําสําเนาเก็บไวเปนเวลาไมนอยกวาหาป นับแตวันที่ออกใบ
สงของ
ใบสงของและสําเนาตามความในวรรคกอน อยางนอยตองมีตัวเลขและอักษรไทยใหปรากฏขอความ
ตอไปนี้
(1) ชื่อ หรือยี่หอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูขาย
(2) ชื่อ หรือยี่หอของผูซื้อ
(3) เลขลําดับของเลม (ถามี) และของใบสงของ
(4) วันเดือนป ที่ออกใบสงของ
(5) ชนิด ชื่อ จํานวน และราคาของสินคาที่ขาย
ตัวเลขไทยนั้นจะใชเลขอารบิคแทนก็ได
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด 4 ซึ่งไดออกใบกํากับภาษีที่มีขอความแสดงวาไดสง
สินคาใหแกผูซื้อแลว จะถือเอาใบกํากับภาษีนั้นเปนใบสงของที่ตองออกตามมาตรานี้ก็ได
มาตรา 106 ใบรับที่ตองปดแสตมปบริบูรณแมไมอยูในบังคับใหจําตองออกใบรับตามความในมาตรา 105 เมื่อผูมี
สวนไดเสียเรียกรองผูมีหนาที่ออกใบรับตองออกใหในทันทีที่ถูกเรียกรอง
มาตรา 107 เวนแตที่บัญญัติในมาตรา 111 ถาไมมีขอตกลงเปนอยางอื่น ผูมีหนาที่เสียอากรและผูมีหนาที่ขีดฆา
ใหเปนไปตามบัญชีทายหมวดนี้
ถาผูมีหนาที่ขีดฆาเขียนหนังสือไมเปน จะใหผูอื่นเขียนวันเดือนปแทนก็ได

ถาผูมีหนาที่ขีดฆาไมยอมขีดฆา หรือไมมีตัวอยูที่จะทําการขีดฆาไดใหผูทรงตราสารหรือผูถือเอา
ประโยชนขีดฆาแทนได
มาตรา 108 ถาทําตราสารหลายลักษณะตามที่ระบุในบัญชีทายหมวดนี้บนกระดาษแผนเดียวกัน หรือเปนฉบับ
เดียวกัน เชนเชาและกูยืมเงินรวมกันไว หรือทําตราสารลักษณะเดียวกันหลายเรื่องบนกระดาษแผนเดียวกัน หรือ
เปนฉบับเดียวกัน เชน ขายของสิ่งหนึ่งใหแกคนหนึ่งและขายอีกสิ่งหนึ่งใหแกอีกคนหนึ่ง ซึ่งตามสภาพควร
แยกกัน ตองปดแสตมปบริบูรณใหครบทุกลักษณะหรือทุกเรื่องโดยปดแสตมปบริบูรณเปนรายตราสารแยกไวให
ปรากฏวาตราสารใดอยูที่ใด
มาตรา 109 สัญญาใด เปนตราสารซึ่งเกิดขึ้นโดยมีหนังสือโตตอบกันและมิไดปดแสตมปบริบูรณ ถาพิจารณาได
วาหนังสือฉบับหนึ่งฉบับใดที่จําเปนในการทําใหเกิดสัญญานั้นขึ้นไดปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆา
แสตมปแลวใหถือวาสัญญานั้นไดปดแสตมปบริบูรณแลว
มาตรา 110 คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสารใด แมจะไดปดแสตมปสําหรับคูฉบับหรือคูฉีกนั้นตามอัตราในบัญชีทาย
หมวดนี้แลวก็ดี ถามิไดนําตราสารตนฉบับหรือพยานหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจวาตราสารตนฉบับนั้น ได
ปดแสตมปบริบูรณแลว มิใหถือวาคูฉบับหรือคูฉีกนั้นไดปดแสตมปบริบูรณจนกวาจะไดเสียอากรโดยปดแสตมป
ครบจํานวนอากรสําหรับตราสารตนฉบับและขีดฆาแลว
มาตรา 111 ถาตราสารที่ตองเสียอากรไดทําขึ้นนอกสยามใหเปนหนาที่ของผูทรงตราสารคนแรกในสยามตองเสีย
อากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆาภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับตราสารนั้น ถาไมปฏิบัติตามนี้ให
ถือวาเปนตราสารที่มิไดปดแสตมปบริบูรณ
ถามิไดปฏิบัติตามความในวรรคกอน ผูทรงคนใดคนหนึ่งแหงตราสารตองเสียอากรโดยปดแสตมปครบ
จํานวนอากร และขีดฆากอน แลวจึงจะยื่นตราสารเพื่อใหจายเงิน รับรอง สลักหลัง โอนหรือถือเอาประโยชนได
ผูทรงตราสารคนใดไดตราสารตามความในมาตรานี้ไวในครอบครองกอนพนกําหนดที่กลาวไวในวรรค
หนึ่ง ผูทรงคนนั้นจะเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอากรและขีดฆาก็ได โดยมีสิทธิ์ไลเบี้ยจากผูทรงคน
กอนๆ
มาตรา 112 ถาตั๋วเงินที่ยื่นใหชําระเงินมิไดปดแสตมปบริบูรณผูรับตั๋วจะเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวน
อากรและขีดฆา และใชสิทธิไลเบี้ยจากผูมีหนาที่เสียอากรหรือหักคาอากรจากเงินที่จะชําระก็ได
สวน 2
เบ็ดเตล็ด
มาตรา 113 ตราสารใดมิไดปดแสตมปบริบูรณ ผูมีหนาที่เสียอากรหรือผูทรงตราสาร หรือผูถือเอาประโยชน
ชอบที่จะยื่นตราสารนั้น ตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อขอเสียอากรได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับตราสารแลว ให
อนุมัติใหเสียอากรภายในบังคับแหงบทบัญญัติตอไปนี้

1. ถาตราสารที่มิไดปดแสตมปบริบูรณ เปนตราสารที่กระทําขึ้นในประเทศไทย เมื่อผูขอเสียอากรไดยื่น

ตราสารนั้นตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อเสียอากรภายใน 15 วันนับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณ ก็ใหอนุมัติใหเสีย
เพียงอากรตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้
2. ถากรณีเปนอยางอื่น ก็ใหอนุมัติใหเสียอากรและใหเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรดังตอไปนี้อีกดวย
(ก) ถาปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณเปนเวลาไมพนกําหนด
90 วัน นับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณใหเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปน 2 เทาจํานวนอากรหรือเปนเงิน 4 บาท
แลวแตอยางใดจะมากกวา
(ข) ถาปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วา ตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณเปนเวลาพนกําหนด
90 วัน นับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณแลวใหเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปน 5 เทาจํานวนอากรหรือเปนเงิน 10
บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา
มาตรา 114 โดยการตรวจสอบตามความในมาตรา 123 ก็ดีโดยการกลาวหาแจงความของบุคคลใดไมวาจะเปน
เจาพนักงานรัฐบาลหรือมิใชก็ดี ถาปรากฏวา
(1) มิไดมีการออกใบรับในกรณีที่ตองออกใบรับตามความในมาตรา 105 หรือมาตรา 106 ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเปนจํานวน 6 เทาของเงินอากรหรือเปนเงิน 25
บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา
(2) ตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณ โดย
(ก) มิไดปดแสตมปเลย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่ม
อากรอีกเปนจํานวน 6 เทาของเงินอากรที่ตองเสียหรือเปนเงิน 25 บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา
(ข) ปดแสตมปนอยกวาอากรที่ตองเสีย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินอากรจน
ครบ และเงินเพิ่มอีกเปนจํานวน 6 เทาของเงินอากรที่ขาดหรือเปนเงิน 25 บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา
(ค) ในกรณีอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปนจํานวน 1 เทาของเงิน
อากรที่ตองเสียหรือเปนเงิน 25 บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา
มาตรา 115 เงินอากรและเงินเพิ่มอากรที่กลาวในมาตรา 113 และมาตรา 114 นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการ
เรียกเก็บจากผูมีหนาที่เสียอากรกอน ถาไมไดเงินจากผูมีหนาที่เสียอากร จึงใหจัดการเรียกเก็บจากผูทรงตราสาร
หรือผูถือเอาประโยชนแหงตราสารนั้น
ผูถูกเรียกเก็บเงินอากรและเงินเพิ่มอากรตามความในวรรคกอนจะอุทธรณคําสั่งก็ได ทั้งนี้ ใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 116 วิธีเสียเงินอากรและเงินเพิ่มอากรดังบัญญัติไวในมาตรา 113 หรือมาตรา 114 ใหเสียโดยวิธีชําระเปน
ตัวเงินตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อไดรับชําระเงินแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับเงินและสลักหลังตราสาร
หรือทําหลักฐานขึ้นในกรณีไมมีตราสาร ทั้งนี้ เพื่อแสดงการรับเงินอากรและเงินเพิ่มอากร ถามี ตลอดทั้งชื่อและ
ตําบลที่อยูของผูเสียเงินแลวลงชื่อพนักงานเจาหนาที่และวันเดือนปไวเปนสําคัญ

มาตรา 117 ตราสารหรือหลักฐานตามความในมาตรา 116 ที่มีผูเสียอากรหรือเสียอากรและเงินเพิ่มอากร ถามี
ตามความในมาตรา 113 ที่มีผูเสียอากรหรือเสียอากรและเงินเพิ่มอากร ถามี ตามความในมาตรา 113 หรือมาตรา
114 แลว ใหถือวาเปนตราสารที่ปดแสตมปบริบูรณ สวนเงินเพิ่มอากรที่เรียกเก็บใหถือเปนเงินอากร
มาตรา 118 ตราสารใดไมปดแสตมปบริบูรณ จะใชตนฉบับ คูฉบับ คูฉีกหรือสําเนาตราสารนั้นเปน
พยานหลักฐานในคดีแพงไมไดจนกวาจะไดเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้
และขีดฆาแลว แตทั้งนี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114
มาตรา 119 ตราสารซึ่งเจาพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลตองลงนามหรือรับรูก็ดี ตราสารซึ่งตองทําตอหนาเจา
พนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลก็ดี ตราสารซึ่งตองใชเจาพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลลงบันทึกก็ดี หามมิใหเจา
พนักงานลงนามรับรู ยอมใหทําหรือบันทึกไวจนกวาจะไดเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนตามอัตราในบัญชี
ทายหมวดนี้และขีดฆาแลว แตทั้งนี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114
มาตรา 120 ผูใดไดเสียอากรหรือคาเพิ่มอากรโดยมิใชเปนผูมีหนาที่เสีย ผูนั้นมีสิทธิไลเบี้ยเอาคาอากรหรือคาเพิ่ม
อากรซึ่งตนไดเสียไปจากบุคคลผูมีหนาที่เสียได
มาตรา 121 ถาฝายที่ตองเสียอากรเปนรัฐบาล เจาพนักงานผูกระทํางานของรัฐบาลโดยหนาที่ บุคคลผูกระทําการ
ในนามของรัฐบาล องคการบริหารราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และองคการศาสนาใดๆ ในราชอาณาจักร
ซึ่งเปนนิติบุคคล อากรเปนอันไมตองเสีย แตขอยกเวนนี้มิใหใชแกองคการของรัฐบาลที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียน
เพื่อประกอบการพาณิชย หรือการพาณิชยซึ่งองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปนผูจัดขึ้น
มาตรา 122 ผูใดไดเสียคาอากรหรือคาเพิ่มอากรเกินไปไมนอยกวา 2 บาท สําหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเรื่อง
เดียว ผูนั้นชอบที่จะทําคํารองเปนหนังสือยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่ออธิบดีเห็นวาเกินไปจริงก็ใหคืนคาอากร
หรือคาเพิ่มอากรที่เกินไปนั้นแกผูเสียอากรได แตคํารองที่กลาวนั้นตองยื่นภายใน 6 เดือนนับแตวันเสียอากรหรือ
คาเพิ่มอากรและตองประกอบดวยคําชี้แจงหรือเอกสาร ซึ่งพนักงานเจาหนาที่หรืออธิบดีเห็นสมควรใหยื่น
สนับสนุนคํารอง
มาตรา 123 เมื่อมีเหตุสมควรพนักงานเจาหนาที่หรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในสถานการคา หรือสถานที่ที่
เกี่ยวของระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาที่เปดทําการของสถานการคาหรือสถานที่นั้น เพื่อ
ทําการตรวจสอบตราสารวาไดปดแสตมปบริบูรณตามความในมาตรา 104 หรือไม หรือทําการตรวจสอบเพื่อ
ทราบวาไดออกใบรับตามความในมาตรา 105 มาตรา 106 หรือทําหรือเก็บตนขั้วสําเนาใบรับตามความในมาตรา
105 ทวิ หรือทําหรือเก็บบันทึกตามความในมาตรา 105 ตรีหรือไม กับมีอํานาจเรียกและยึดตราสาร หรือเอกสาร
และออกหมายเรียกตัวผูมีหนาที่เสียอากร ผูทรงตราสาร หรือผูถือเอาประโยชนแหงตราสารและพยานหลักฐาน
อื่นอันสมควรแกเรื่องมาไตสวน
มาตรา 123 ทวิ เพื่อใหการเสียอากรในหมวดนี้เปนไปโดยรัดกุม ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอํานาจกําหนด
วิธีการใหผูมีหนาที่เสียอากรปฏิบัติ การกําหนดวิธีการ เชนวานี้เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได

เพื่อความสะดวกของผูมีหนาที่เสียอากร การปฏิบัติในการขีดฆาตามความในมาตรา 103 หรือการปฏิบัติ
ตามความในมาตรา 105 มาตรา 105 ทวิ มาตรา 105 ตรี และมาตรา 105 จัตวา นั้น อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มี
อํานาจกําหนดวิธีการใหปฏิบัติเปนอยางอื่น หรือจะยกเวนไมใหตองปฏิบัติก็ได
มาตรา 123 ตรี ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจํานวนเงินที่แสดงไวในใบรับตามลักษณะแหงตราสาร
28 (ข) และ (ค) แหงบัญชีอัตราอากรแสตมปต่ําไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจกําหนดจํานวนเงินที่แสดงไวในใบ
รับนั้นตามจํานวนเงินที่สมควรไดรับตามปกติ และใหผูออกใบรับมีหนาที่เสียคาอากรจากจํานวนเงินที่กําหนดนั้น
ผูออกใบรับซึ่งถูกกําหนดจํานวนเงินตามวรรคหนึ่งจะอุทธรณการกําหนดจํานวนเงินนั้นก็ได ทั้งนี้ ให
นําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวน 3
บทลงโทษ
มาตรา 124 ผูใดมีหนาที่เสียอากร หรือขีดฆาแสตมป เพิกเฉยหรือปฏิเสธไมเสียอากรหรือไมขีดฆาแสตมปตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 125 ผูใดออกใบรับไมถึง 10 บาท สําหรับมูลคาตั้งแต 10 บาทขึ้นไปหรือแบงแยกมูลคาที่ไดรับชําระนั้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากรก็ดี จงใจกระทําหรือทําตราสารใหผิดความจริง เพื่อหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงหมวดนี้ก็ดี มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 126 ผูใดจงใจลงวันเดือนปที่ขีดฆาแสตมปเปนเท็จตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไม
เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 127 ผูใดไมทําหรือไมเก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี หรือไมออกใบรับใหในทันทีที่ถูกเรียกรองตาม
มาตรา 106 หรือออกใบรับ ซึ่งไมปดแสตมปตามจํานวนอากรที่ตองเสีย ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 127 ทวิ ผูใดโดยตนเองหรือสมคบกับผูอื่นทําใหไมมีการออกใบรับหรือไมออกใบรับใหทันทีที่รับเงิน
หรือรับชําระราคาตามมาตรา 105 หรือออกใบรับเปนจํานวนเงินนอยกวาที่รับเงินหรือรับชําระราคาจริง ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 128 ผูใดโดยรูอยูแลวไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่หรือนายตรวจ ในการปฏิบัติตามหนาที่
หรือโดยรูอยูแลวหรือจงใจไมปฏิบัติตามคําเรียกหรือไมยอมใหยึดตราสารหรือเอกสารหรือไมปฏิบัติตามหมาย
ของพนักงานเจาหนาที่หรือนายตรวจ ตามความในมาตรา 123 หรือไมยอมตองคําถามเมื่อซักถาม หรือฝาฝน
บทบัญญัติมาตรา 105 ทวิ มาตรา 105 จัตวา หรือมาตรา 123 ทวิ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 129 ผูใดโดยเจตนาทุจริตมีแสตมปซึ่งรูอยูวาเปนแสตมปปลอมก็ดี หรือคาแสตมปที่ใชแลว หรือที่มี
กฎกระทรวงประกาศใหเลิกใชเสียแลวก็ดี ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท หรือจําคุกไมเกิน
สามป หรือทั้งปรับทั้งจํา

บัญชีอัตราอากรแสตมป
ลักษณะแหงตราสาร

คาอากร
แสตมป

ผูที่ตองเสีย
อากร
แสตมป

1. เชาที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสราง
อยางอื่นหรือแพ
ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท
หรือเศษของ 1,000 บาทแหงคา
เชาหรือเงินกินเปลา หรือทั้งสอง
อยางรวมกัน ตลอดอายุการเชา
1 บาท
หมายเหตุ
(1) ถาสัญญาเชามิไดกําหนด
อายุการเชา ใหถือวามีกําหนด 3 ป
(2) ถาสัญญาเชาฉบับใดครบ
กําหนดอายุการเชา หรือครบกําหนด
3 ปตาม (1) แลวผูเชายังคงครอง
ทรัพยสินอยูและผูใหเชารูความนั้น
แลวไมทักทวง ทั้งมิไดทําสัญญา
ใหมใหถือวาสัญญาเชาเดิมนั้นได
เริ่มทํากันใหมโดยไมมีกําหนดอายุ
การเชา และตองเสียอากรภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ถือวาเริ่ม
ทําสัญญาใหมนั้น
ยกเวนไมตองเสียอากร เชา
ทรัพยสินใชในการทํานา ไร สวน
2.โอนใบหุน ใบหุนกู พันธบัตร
และใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท
สมาคม คณะบุคคล หรือองคการ
ใดๆเปนผูออก คิดตามราคาหุน
ที่ชําระแลวหรือตามราคาในตราสาร
แลวแตอยางใดจะมากกวา ทุก
จํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษ
ของ 1,000 บาท
1 บาท
ผูโอน
ยกเวนไมตองเสียอากร
ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย
ข. โอนใบหุน ใบหุนกู และใบรับ
รองหนี้ ซึ่งสหกรณการเกษตร

ผูใหเชา

ผูที่ตองขีดฆา

ผูเชา

ผูรับโอน

เปนผูออก
3.เชาซื้อทรัพยสิน
ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือ
เศษของ 1,000 บาทแหงราคา
ทั้งหมด
1 บาท
ยกเวนไมตองเสียอากร
เชาซื้อทรัพยสินใชในการทํานา
ไร สวน
4.จางทําของ
ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือ
เศษของ 1,000 บาทแหงสินจาง
ที่กําหนดไว
1 บาท
หมายเหตุ
(1) ถาในเวลากระทําสัญญาจาง
ทําของไมทราบจํานวนสินจางวา
เปนราคาเทาใดใหประมาณจํานวน
สินจางตามสมควร แลวเสียอากร
ตามจํานวนสินจางที่ประมาณนั้น
(2) ถามีการรับเงินสินจางเปน
คราวๆ และอากรที่เสียไวเดิมยัง
ไมครบ ใหเสียอากรเพิ่มเติมใหครบ
ตามจํานวนที่ตองเสียทุกครั้งในทันที
ที่มีการรับเงิน
(3) เมื่อการรับจางทําของได
สิ้นสุดลงแลว และปรากฏวาไดเสีย
อากรเกินไปใหขอคืนตามมาตรา
122 ได
ยกเวนไมตองเสียอากร
สัญญาที่ทําขึ้นนอกประเทศไทย
และการปฏิบัติตามขอสัญญานั้น
มิไดทําในประเทศไทย
5.กูยืมเงินหรือการตกลงใหเบิก
เงินเกินบัญชีจากธนาคาร ทุก
จํานวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษ
ของ 2,000 บาท แหงยอดเงิน
ใหกูยืม หรือตกลงใหเบิกเงินเกิน

ผูใหเชา

ผูเชา

ผูรับจาง

ผูรับจาง

บัญชี
1 บาท
ผูใหกู
ผูกู
คาอากรตามลักษณะแหงตราสาร
นี้เมื่อคํานวณแลวถาเกิน 10,000
บาท ใหเสีย 10,000 บาท
ยกเวนไมตองเสียอากร
การกูยืมเงินซึ่งสมาชิกกูยืมจาก
สหกรณหรือสหกรณกูยืมจาก
สหกรณหรือจากธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณการเกษตร
6.กรมธรรมประกันภัย
(ก) กรมธรรมประกันวินาศภัย
ทุก 250 บาท หรือเศษของ 250
บาท แหงเบี้ยประกันภัย
1 บาท ผูรับประกันภัย
ผูรับประกันภัย
(ข) กรมธรรมประกันชีวิต
ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ
2,000 บาท แหงจํานวนเงินที่
เอาประกันภัย
1 บาท
ผูรับประกันภัย
ผูรับประกันภัย
(คาอากรแสตมปสําหรับตราสาร
กรมธรรมประกันชีวิต ถามีจํานวน
สูงกวา 20 บาท ใหลดเหลือ 20
บาท ดูประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 155 ลงวันที่ 4 มิถุนายน
พ.ศ. 2515 ขอ 7 ใชบังคับตั้งแต
วันที่ 7 มิถุนายน 2515 เปน
ตนไป)
(ค) กรมธรรมประกันภัยอื่นๆ
ทุกๆ 2,000 บาท หรือเศษของ
2,000 บาท แหงจํานวนเงินที่
เอาประกันภัย
1 บาท
ผูร ับประกันภัย ผูรับประกันภัย
(ง) กรมธรรมเงินป
ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ
2,000 บาท แหงตนทุนเงินปนั้น
หรือถาไมปรากฏตนทุนใหคิดทุก
2,000 บาท หรือเศษของ 2,000
บาท แหง 33 1/3 เทาของรายได
ประจําป
1 บาท
ผูรับประกันภัย ผูรับประกันภัย

(จ) กรมธรรมประกันภัยซึ่ง

ผูรับประกันภัยนําไปใหผูอื่น
ประกันอีกตอหนึ่ง
1 บาท
ผูรับประกันภัย ผูรับประกันภัย
(ฉ) บันทึกการตออายุกรมธรรม
ประกันภัยเดิม
กึ่งอัตรา ผูรับประกันภัย ผูรับประกันภัย
ซึ่งเรียก
เก็บ
สําหรับ
กรมธรรม
เดิม
ยกเวนไมตองเสียอากร
(ก) การประกันภัยสัตวพาหนะ
ซึ่งใชในการเกษตรกรรม
(ข)บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม
ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งรับรองจะ
ออกกรมธรรมประกันภัยตัวจริง
แตถาผูทรงจะเรียกรองเอาสิทธิ
อยางอื่นนอกจากใหสงมอบกรม
ธรรมประกันภัยตัวจริงแลว ตอง
ปดแสตมปเสียกอนเชนเดียวกับที่
จะตองปดสําหรับประกันภัยตัวจริง
7.ใบมอบอํานาจ คือใบตั้งตัวแทน
ซึ่งมิไดกระทําในรูปลักษณะตราสาร
สัญญา รวมทั้งใบตั้งอนุญาโต
ตุลาการ
(ก) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนกระทําการครั้งเดียว
10 บาท ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ
(ข) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนรวมกระทําการมาก
กวาครั้งเดียว
30 บาท ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ
(ค) มอบอํานาจใหกระทําการมาก
กวาครั้งเดียว โดยใหบุคคลหลายคน
ตางคนตางกระทํากิจการแยกกันได
คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบ
คนละ
30 บาท
ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ
หมายเหตุ

ถาผูมอบอํานาจมีหลายคน แตมิได
เปนผูมีอํานาจรวมกันแลวมอบ
อํานาจในตราสารฉบับเดียวกัน
ตองคิดตามรายตัวบุคคลผูมอบ
คนหนึ่งเปนเรื่องหนึ่ง ตามมาตรา
108
ยกเวนไมตองเสียอากร
(1) ใบแตงทนายและใบมอบอํานาจ
ซึ่งทนายความใหแกเสมียนของตน
เพื่อเปนตัวแทนดําเนินคดีในศาล
(2) ใบมอบอํานาจใหโอนหรือ
ใหกระทําการใดๆ เกี่ยวดวยสัตว
พาหนะตามกฎหมายวาดวยสัตว
พาหนะ
(3) ใบมอบอํานาจใหรับเงินหรือ
สิ่งของแทน
(4) ใบมอบอํานาจซึ่งสหกรณ
เปนผูมอบและใบมอบอํานาจตั้ง
สหกรณเปนตัวแทนจัดการให
สหกรณไดรับสิทธิในอสังหาริม
ทรัพย
8.ใบมอบฉันทะสําหรับใหลงมติ
ในที่ประชุมของบริษัท
(ก) มอบฉันทะสําหรับการประชุม
ครั้งเดียว
(ข) มอบฉันทะสําหรับการประชุม
กวาครั้งเดียว
9. (1) ตั๋วแลกเงินหรือตราสาร
ทํานองเดียวกันที่ใชอยางตั๋ว
แลกเงิน ฉบับละ
(3) ตั๋วสัญญาใชเงินหรือตรา
สารทํานองเดียวกันที่ใชอยาง
ตั๋วสัญญาใชเงิน ฉบับละ
ยกเวนไมตองเสียอากร
ถาตั๋วออกเปนสํารับ และฉบับแรก
ในสํารับนั้นปดแสตมปบริบูรณ

20 บาท
100 บาท

ผูมอบฉันทะ

ผูมอบฉันทะ

ผูมอบฉันทะ

ผูมอบฉันทะ

3 บาท

ผูสั่งจาย

ผูสั่งจาย

3 บาท

ผูออกตั๋ว

ผูออกตั๋ว

แลว ฉบับอื่นๆ ไมตองปดอีก แต
ตองสลักหลังฉบับนั้นๆ ไววา
"ไดเสียอากรแลว"
10. บิลออฟเลดิง
หมายเหตุ
ถาออกเปนสํารับใหปดแสตมป
ตามอัตราทุกฉบับ
11. (1) ใบหุน หรือใบหุนกู หรือ
ใบรับรองหนี้ของบริษัทสมาคม
คณะบุคคล หรือองคการใดๆ
(2) พันธบัตรของรัฐบาลใดๆ
ที่ขายในประเทศไทย
ทุกจํานวนเงิน 100 บาท หรือ
เศษของ 100 บาท
ยกเวนไมตองเสียอากร
ใบหุน ใบหุนกู หรือใบรับรองหนี้
ของสหกรณ
12. เช็ค หรือหนังสือคําสั่งใดๆ ซึ่ง
ใชแทนเช็ค ฉบับละ
13. ใบรับฝากเงินประเภทประจํา
ของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย
14. เลตเตอรออฟเครดิต
(ก) ออกในประเทศไทย
เงินต่ํา กวา 10,000 บาท
เงินตั้งแต 10,000 บาท
ขึ้นไป
(ข) ออกในตางประเทศและให
ชําระเงินในประเทศไทย คราว
ละ
หมายเหตุ
ตราสารเลตเตอรออฟเครดิตที่
ออกในประเทศไทยและใหชําระเงิน
ในตางประเทศตองทําสําเนาเก็บ
ไวในประเทศไทย สวนการเสีย
อากรใหปดแสตมปบริบูรณเฉพาะ

2 บาท

ผูกระทําตราสาร ผูกระทําตราสาร

5 บาท

ผูทรงตราสาร

ผูทรงตราสาร

1 บาท

ผูทรงตราสาร

ผูทรงตราสาร

3 บาท
5 บาท

ผูสั่งจาย

ผูรับฝาก

ผูสั่งจาย
ผูรับฝาก

20 บาท ผูออกตราสาร
30 บาท ผูออกตราสาร

20 บาท

ผูออกตราสาร

ผูออกตราสาร

ผูทรงคนแรก
ผูทรงคนแรก
ในประเทศไทย ในประเทศไทย

ในฉบับสําเนาดังกลาว
15. เช็คสําหรับผูเดินทาง
(ก) ออกในประเทศไทยฉบับละ
(ค) ออกในตางประเทศ แตใหชําระ
ในประเทศไทยฉบับละ
3 บาท
ในประเทศไทย
16.ใบรับรอง ซึ่งออกใหเนื่องใน
กิจการรับขนสงสินคาโดยทางน้ํา
ทางบก และทางอากาศ คือตราสาร
ซึ่งลงลายมือชื่อพนักงานหรือนาย
สินคาของยานพาหระรับขนสง
ซึ่งออกรับของดังระบุไวในใบรับ
นั้นเมื่อไมไดออกบิลออฟเลดิง
ฉบับละ
1 บาท
หมายเหตุ
ถาออกเปนสํารับใหปดแสตมปตาม
อัตราทุกฉบับ
17.ค้ําประกัน
(ก) สําหรับกรณีที่มิไดจํากัดจํานวน
เงินไว
10 บาท
(ข) สําหรับจํานวนเงินไมเกิน
1,000 บาท
(ค) สําหรับจํานวนเงินเกิน 1,000
บาท แตไมเกิน 10,000 บาท
5 บาท
(ง) สําหรับจํานวนเงินเกิน
10,000 บาทขึ้นไป
10 บาท
ยกเวนไมตองเสียอากร
(ก) ค้ําประกันหนี้เนื่องแตการที่
รัฐบาลใหราษฎรกูยืมหรือยืมเพื่อ
การบริโภคหรือการเกษตรกรรม
(ข) ค้ําประกันหนี้เนื่องแตการที่
สหกรณใหสมาชิกกูยืมหรือยืม
18. จํานํา
จํานวนหนี้ทุก 2,000 บาท หรือ
เศษของ 2,000 บาท
1 บาท
ถาการจํานํามิไดจํากัดจํานวนหนี้

3 บาท

ผูออกเช็ค

ผูทรงคนแรก
ในประเทศไทย

ผูออกเช็ค

ผูทรงคนแรก

ผูออกใบรับ

ผูออกใบรับ

ผูค้ําประกัน

ผูค้ําประกัน

1 บาท ผูค้ําประกัน

ผูค้ําประกัน

ผูค้ําประกัน

ผูค้ําประกัน

ผูค้ําประกัน

ผูค้ําประกัน

ผูรับจํานํา
1 บาท ผูรับจํานํา

ผูรับจํานํา
ผูรับจํานํา

ยกเวนไมตองเสียอากร
(ก) ตั๋วจํานําของโรงจํานําที่ได
รับอนุญาตตามกฎหมาย
(ค) จํานําอันเกี่ยวกับกูยืม ซึ่งได
ปดแสตมปบริบูรณแลวตามขอ 5
19. ใบรับของคลังสินคา
20. คําสั่งใหสงมอบของ คือตรา
สารซึ่งบุคคลผูปรากฏชื่อในตราสาร
นั้น หรือซึ่งบุคคลผูนั้นตราชื่อไว
หรือผูทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินคา
อันอยูในอูหรือเมืองทาหรือคลัง
สินคาซึ่งรับเก็บหรือรับฝากโดย
เรียกเก็บคาเชาหรือรับสินคาอัน
อยูที่ทาสินคาโดยที่เจาของลง
ลายมือชื่อ หรือมีผูอื่นลงลายมือชื่อ
แทน ในเมื่อขายหรือโอนทรัพยสิน
อันปรากฏในตราสารนั้น
21. ตัวแทน
(ก) มอบอํานาจเฉพาะการ
(ข) มอบอํานาจทั่วไป
ยกเวนไมตองเสียอากร
การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ
เปนตัวการ
22. คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
(ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันดวย
จํานวนเงิน หรือราคาทุกจํานวน
เงิน 1,000 บาท หรือเศษของ
1,000 บาท
(ข) ในกรณีซึ่งไมกลาวถึงจํานวน
เงินหรือราคา
23. คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสาร
คือตราสารซึ่งมีขอความอยาง
เดียวกันกับตนฉบับหรือตนสัญญา
และผูกระทําตราสารไดลงลายมือ
ชื่อไวอยางเดียวกับตนฉบับ
(ก) ถาตนฉบับเสียอากรไมเกิน

1 บาท

นายคลังสินคา

นายคลังสินคา

1 บาท

ผูออกคําสั่ง

ผูออกคําสั่ง

10 บาท

ตัวการ
ตัวการ
30 บาท ตัวการ
ตัวการ

1 บาท
10 บาท
(1) ถาไมมีบุคคล

อีกฝายหนึ่งเปนคู
สัญญา คนที่เสีย
อากรสําหรับตน
ฉบับ เปนผูเสีย
(2) ถามีบุคคล

คนเดียวกับ

5 บาท
(ข) ถาเกิน 5 บาท
ยกเวนไมตองเสียอากร
ถาฝายที่ตองเสียอากรเปนสหกรณ
24. หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
จํากัด ที่สงตอนายทะเบียน
25. ขอบังคับของบริษัทจํากัด ที่
สงตอนายทะเบียน
26. ขอบังคับใหม หรือสําเนาหนังสือ
บริคณหสนธิ หรือขอบังคับของ
บริษัทจํากัด ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ใหม ที่สงตอนายทะเบียน
27. หนังสือหางหุนสวน
(ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งหางหุน
สวนบุคคล
(ข) หนังสือสัญญาที่แกไขสัญญา
จัดตั้งหางหุนสวน
28. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุตอไปนี้
(ก)ใบรับรางวัลสลากกินแบงของ
รัฐบาล
(ค) ใบรับสําหรับการโอนหรือกอ
(ง) ตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ในเมื่อนิติกรรมที่เปนเหตุ
ใหออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย
(จ) ใบรับสําหรับการขาย
ขายฝาก ใหเชาซื้อหรือโอนกรรม
สิทธิ์พาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยาน
พาหนะ ซึ่งมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้นๆ
ถาใบรับตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
มีจํานวนเงินตั้งแต 200 บาท
ขึ้นไป ทุก 200 บาท หรือเศษ
ของ 200 บาท
ยกเวนไมตองเสียอากร
ใบรับ สําหรับจํานวนเงินที่

1 บาท อีกฝายหนึ่งเปน ผูขีดฆาตน
5 บาท คูสัญญา บุคคล
ฉบับ
อีกฝายหนึ่งนั้น
ตองเปนผูเสียอากร
200 บาท ผูเริ่มกอการ

ผูเริ่มกอการ

200 บาท กรรมการ

50 บาท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

100 บาท ผูเปนหุนสวน
50 บาท

ผูเปนหุนสวน

1 บาท ผูออกใบรับ

ผูเปนหุนสวน

ผูเปนหุนสวน

ผูออกใบรับ

ผูรับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
29. แบบพิมพของรัฐบาล
30. เรื่องราวยื่นตอรัฐบาล เทศบาล
หรือสุขาภิบาล ซึ่งรองขอประโยชนอันมีมูลคาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
บัญชีอัตราภาษีเงินได
(1) สําหรับบุคคลธรรมดา
เงินไดสุทธิไมเกิน
100,000 บาท
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน
100,000 บาท
แตไมเกิน
500,000 บาท
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน
500,000 บาท
แตไมเกิน
1 ,000,000 บาท
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 1 ,000,000 บาท
แตไมเกิน
4 ,000,000 บาท
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 4 ,000,000 บาท
เงินไดสุทธิตั้งแต

ชวงเงินได
สุทธิ
แตละขั้น

0 - 100,000

อัตรา
ภาษี
รอยละ

100,000
100,001 - 500,000
400,000
500,001 - 1,000,000
500,000
1,000,001 - 4,000,000 3,000,000
4,000,001 ขึ้นไป

บัญชีอัตราภาษีเงินได
(1) สําหรับบุคคลธรรมดา
เงินไดสุทธิไมเกิน
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน
แตไมเกิน
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน
แตไมเกิน
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน
แตไมเกิน
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน

รอยละ 5
รอยละ 10
รอยละ 20
รอยละ 30
รอยละ 37
ภาษีแตละขั้น
ของเงินได
สุทธิ
5
10
20
30
37

100,000 บาท
100,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท

ภาษีสะสม
สูงสุด
ของขั้น
5,000
40,000
100,000
900,000

รอยละ 5
รอยละ 10
รอยละ 20
รอยละ 30
รอยละ 37

5,000
45,000
145,000
1,195,000

เงินไดสุทธิตั้งแต ชวงเงินไดสุทธิ อัตราภาษี ภาษีแตละขั้นของเงิน ภาษีสะสมสูงสุด
แตละขั้น
รอยละ
ไดสุทธิ
ของขั้น
0 - 100,000
100,000
5
5,000
5,000
100,001- 500,000
400,000
10
40,000
45,000

500,001-1,000,000 500,000
1,000,001-4,000,000 3,000,000
4,000,000 ขึ้นไป

20
30

100,000
900,000

145,000
1,195,000

37

(2) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
(ก) ภาษีจากกําไรสุทธิของบริษท
ั หรือหางหุนสวนนิติบุคคล
(ข) ภาษีตามมาตรา 70 นอกจากที่ระบุใน (ค)

รอยละ 30
รอยละ 15

(ค) ภาษีตามมาตรา 70 เฉพาะกรณีการจายเงินได

พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (4) (ข)
(ง) ภาษีตามมาตรา 70 ทวิ
(จ) ภาษีจากรายไดกอนหักรายจายใดๆ ของมูลนิธิ
หรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดอันมิใช
รายไดตามมาตรา 65 ทวิ (13)

รอยละ 10
รอยละ 10

รอยละ 10

